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RESTJMO

Foi mapeada na escala 1:50.000 uma área de apr.6?Å krnz situada entre as

cidades de c¿ldas e campestre, sw de Minas Gerais, no domfnio alóctone referido como
"Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé" (NESG). As rochas mais antigas,
doninantemente gnaisses fortemente migmatizqdos, foram agrupadas em dois complexos.
os paisses de efinidades supracrustais foram inclufdos no complexo caconde (de idade
proterozóica), enquanto os ortognaisses migmatíticos fo¡¡m atribuídos ao complexo
Pi¡hal. Rochas granitóides htrusivas nesses dois complexos foram ¿iy¡¿¡¿^ em quatro
conjuntos principais: uma suite de quartzo-monzonitos a sienogranitos porfiríticos cáIcio-
alcalinos potássicos; uma série de pequenos corpos de g¡¡ni¡ss equigranulares anatéticos
associados aos nigmatitos; um maciço 66sl¿¡' ¡angerítico-charnoquítico-granítico (maciço
são Pedro de caldas); e uma intrusáo sienítica mais jovem (maciço Capituva). os dois
últimos maciços fs¡a m posteriormente mapeados em detalhe e estudados com ênfase
petrológie-

O maciço sienítico Capituva tem forma elipsoidal alongada segrrndo
N4ow (16 x 11 lm), resultante da invasão sucessiva de quatro pulsos magrnáticos
principais parcialmente superpostos, com leve, mas condnuo deslocamento para NE.

O conjunto dos três pulsos iniciais, composicionalmente pouco variado

þredominam sienitos levemente supersaturados com Ic entre 20 e 25), mostra em geral
facies porfiríticas de matriz fina ou fi¡a a média marginais, que dáo lugar a facies
Iaminadas médias a grossas cetrtraís, refletindo cristalizaçáo progressivamente mais lenta
devido ao aquecimento das rochas encaixantes. Os contatos entre as facies mapeadas são
em geral û'¡nsicionais, mas localmente cla¡amente intrusivos.

O quarto pulso magrnático, mais complexo, é formado por um núcleo mais
máfico (mela-sienitos porfiríticos, com IC em torno de 35) circundado por sienitos
leminados grossos. Quartzo sienitos ci¡zentos finos ocorrem em meio aos sienitos
laminados, definindo faixas de forma semi-anelar. Os contatos entre as duas últimas facies
sugerem intrusão aproximadamente contemporânea

Nos contatos intrusivos em granitóides cálcio-alcalinos potássicos que
ci¡cundam parcialmente o maciço, e formam abundantes inclusões em seu interior,
registram-se fenômenos de contaninaçáo ('biotiø sienitos"), anatexia local e back-veining,
e deposição de material cumulático proveniente do magrra sienltico, seja como lentes
máficas-ultramáficas cen'imétricas, seja como uma facies (localmente mapeável) de
sienitos grossos (acumulação de megacristais de feldspato alcalino.

A forma tridimensional do maciço é a de um "fu¡il" inclinado para NE,
resu-ltado da intrusão forçada dos magmas a profundidades de apr. 10 km (3 kb) e

deformação regional tardia coûtemporânea



As rochas do maciço são ricas s6 r.n.F (K Bq sr), têm oonteridos
relativamente baixos de HFSE (Nb, Zr, Ti), e padrões de REE fortemente fracionados e
sem anomalias significativas de Eu. O magma cristalizou sob fo, elevadas, çomo indicado
pela presença de ferri-ilnenita como riníco óxido de Fe-Ti primário e pelos Mg# elevados
dos minerais máficos þiroxênios, hornblendas edenfticas e biotitas).

Três conjuntos de facies principais podem ser identificados pela
litogeoquímica- Modelamentos geoqufmicos sugerem que m4gmas equivalentes ao mela-
sienito analisado não poderiam gerar as facies sienfticas por extração de fases de
cristalização precoce' o que possivehnente reflete a presença de cristais de feldspato
alcalino inooqporados a partir de sienitos encaixantes nas rochas mais máficas. Já os
quartzo sienitos finos poderiam ter se formado por fracionamento a partir de magrnas
equivalentes aos sienitos médios e grossos por extração de pl4gioclásio þreviamente a sua
reabsorção pelos ma€rnas), feldspato alcalino, biotit4 ferri-ilnenita e apatita- Sr e Eu não
são signiñcativamente empobrecidos nos quarEo sienitos, o que indica que as proporçÕes
de fracionamento foram lle{luenâs.

Q5 magmas traquíticos potássioos parentais para a suite devem ter se
formado a partir de magmas básicos rioos em elementos litófilos (com altas razões I-aÂ.Ib
e KrOi)' por fracionamento de fases máficas (olivina piroxênios e possivelmente ilmenita),
que æve oomo efeito principal a rtiminuição sensfuel dos conteúdos de elementos
compatfueis oomo Ni e Cr e dos W#, bem como o incremento global em elementos
incompatíveis.

' 
Evidências estratigráficas e estruturais indicam que os maciços sienftÍcos

Capituva e Ped¡a Branca (situado pouco a SlÐ constiû¡em as intrusões neoproterozóicas
mais jovens da área estudad4 e provavelmente correspondem a rma extensião a NE do
'cinturão granitóide ltu", de carâter tårdí- a pós-tectônico ao ciclo Brasiliano. Eles seriam
então comparáveis, em termos de situação tectônic4 ¿s mag,rnatismo potássico terciário-
cenozóico da costa oeste norte-americana gerado em ambiente extensional pós-subduc*ão.
As similaridades qulnicas com o megrnatismo shoshonltico de áreas de subducção atir¡a
devem' Portanto' refletir antes as condi@s de geração e as caracterfsticas da área-fonte
(manto litosférico zubcontinental?) gr¡e o ambiente tectônico de geração des ma€mas.

O maciço São Pedro de Caldas é formado por mangeritos, charnoqgitos e
hornblenda granitos gnáissicos que ocorrem em oorpos tabula¡es dobrados, oom espess'ra
original de algumas centenas de metros, e área total exposta de ca 120 Ìm2. Foi dividido
em três setores geográfioos, Qüe devem corresponder a diferentes intn¡sões. euarøo
mangeritos médios a grossos, equi a inequigranulares, predominam em todos os setores:
um z)neamento bem ma¡cado é obserr¡ado no setor Centra! onde eles passarn, de modo
transicional para charnoquitos, e então para hornblenda granitos, em direção ao provável
topo original da intrusão. Entre outras facies de ocorrência mais restrita incluem-se



mangeritos e quartzo mangeritos finos, além de quarøo monzonitos e granilss isótropos,
gerados por.remobilizaçao das rochas do maciço durante o metamorfismo superimposto.

A baixa a(HrO) dos magmas parenrâis se reflete na nineralogia de
máficos das facies principais, 

"sp 
amplo predomfnio de piroxênios (ferrossilita e

hedenbergita) sobre a hornblenda hastingsítica Os sienogranitos mais diferenciados, em
contraste, são mais hidratados, e mostr:rm hornblenda hastingsítica e biotita como máficos
principais. o principal evento metamórfico que afetou essas rochas, de alta temperatura e
pressão (T= ca 75G.800o c; P= ca 7 kb), provocou importantes reequilíbrios quínicos
nos piroxênios magmáticos, gerou boa parte do oligoclásio presente nas rochas (por
exsoluçáo a partir de feldspatos alcalinos ternários originais) e, loc¿Imente, formou alguma
gru-nerita e granada-

As rochas do maciço exibem conteúdos ¡elativamente baixos de Ca, Mg e
Sr, alto Fe e HFSE (especi"lmsals o 7-t, com teores da ordem de 1000 ppm nos
mangeritos). os padrões de REE dos mangeritos são levemente fracionados, com
anomalias positivas de Eu; já os granitos mais difs¡s¡ci¿dos têm padrões fortemente
fracionados, e anomalias negativas de Eu.

Modelagens de fracionament o in sin mostram ser possível gerar as rochas
(quarøo) ¡engeríticas do setor central do maciço por acumulaçã.o de um componente
"¡angerítico" a partir de un magma parent¿l de composþo um pouco mais máfica que a
dos charnoquitos desse setor. os hornblenda granitos podem ser formados pela
diferenciação seqüenciada desse mesmo magm4 que incluiria maiores proporções de
feldspato rico em K nos estágios finais.

Estimativas termométric¡s baseadas na satûação de Zr em magmas e na
composi@o reintegrada dos núcleos de clinopiroxênios sugerem temperatüas elevadas
para os magmas (>8500 c; possivelmente até ca 1(n0o c). o baixo conteúdo de quarøo
dos magmas parentais sugere geração na crosta inferior (p> 10 kb), enquanto a
composição dos granitos diferenciados, com mais de 30vo de quartzo normativo, seria
compatível com a colocação a pressões relativ¡mente baixas.

O maciço Sáo Pedro de Caldas é correlacionável à suite São José do Rio
Pa¡do, constihrída por uma série de corpos tabr¡lares que se dispõem ao longo de uma faixa
orientada Nw-sE, em níveis intermediários da seção exposta da NESG. A suite,
anorogênica" foi formada por cristalizaçao e fracionament o in sin de uma série ds ¡agmas
paretrtais que compartilham ¿lgumas c¿racterísticas geoqufmicas importantes, mas
mostram Mg# levemente variados, refletindo diferenças nas condiçöes de fusão (e.g.,
composição das á¡eas-fonte, fO, a(Hp), e grau de fusáo). As feições geoquímicas
principais são compalveis com a fusão em pequenas proporções de granulitos residuais,
aquecidos pela introdução de maqmas básicos do manto e/ou por afinamento litosférico
associado a um evento extensionâl anterio¡ aos esforços compressivos principais do ciclo
Brasiliano.



ABSTRT{,CT

Geologicar mapping was carried out in an a¡ea of ca- 62g sq. lan located
between caldas a¡d campestre, southwestern Minas Gerais, southern Brazil, within the
geologic domain refer¡ed to as the socorro-Guaxupé Thrust Nappe. The oldest rock are
mostly strongly migmatized p.eisses, grouped into two complexes. The gneisses of
supracrustal afÊnities are part of the proterozoic caconde complex, while migm¿¡¡1¡ç
orthogneisses were included in the Pi¡hal compler Fou¡ mai,, types of weakly- to non-
nigmatized granitoids were âlso mapped: a potassic calc-alkaline quartz-monzonite-
syenogranite suite; a series of sma bodies of equigranular pink anatectic granites,
i¡tim¿1sly associated with the migmatites; a sheet-like mangeritic-charnockitic-granitic
occurrence (the São Ped¡o de Q¿1fl¿5 m¡q5iÐ; and a younger syenitic occurrence (the
capituva massif). The last two massiß were mapped and studied in greater detail.

The syenitic Capituva massil elongated N40W (16 x 11 km), has a
ellipsoidal shape that results from the sequential intrusion of four partly superposed,
slightly eccentric, magrn¿fiç s¡¡'ges which shifted continuously to the NE.

The füst three surges are made up of sligh¡ly oversatu¡ated (color indices
ø- 2G25) syenites. The major variations a¡e textural: marginal porphyritic facies with fine-
grained matrix are succeeded by central medium- to coarse-grained laminated facies.
Contacts between the facies are often gradationa! but locally clearly intmsive. The general
pattem is attributed to progressively slower crystallization as tle country rocks became
heated up by the intrusive magmas.

The fourth a¡d last magmatic surge is made up of a more mafic core
þorpbyritic mela-syenites, colo¡ i¡dices around 35) bordered by coarse-grained lamin¿1e¿
syenites whic\ in turn, host ring-like bodies of fine-grained grey quartz syenites. The
contacts between tle last two facies suggest nearly contemporaneous intrusion.

Older potassic calc-alk¡line granitoids appear as abu¡dant inclusions and
roofs within the massif, and also at its periphery. The syenite-granitoid contacts are at times
complex, owing to local assimilation (which generated a biotite-rich syenitic facies), partial
melting of the granjtoid. 

"o¿ 
6¿çlç-vsining, and deposition of curl¡Iatic material (forming

mafic-ultramafic lenses and a coarse syenitic facies made up mostly of alkali-feldspar
phenocrysts).

The three-dimensional shape of the massif is úat of a fumer tilted to the
NE and resulted f¡om tìe fo¡cefuI intrusion of magmas at a depth of c¿- l0 km (3 kb) and
contempo¡aneous late regional deformation.

The syenites exhibit high coDrents of I TT.F (K, Ba" Sr), low TIFSE (Nb, Ti,



zr), and strongly fractionated REE patterns lacking significative Eu anomalies.
crystalli"alis¡ occurred under high for, as indicated by the occurrence of ferri-ilmenite as
the sole primary Fe-Ti oxide, and by the high Mg# of the mafic mi¡erals (calcic p¡roxene,
edenjtic hornblende and biotite).

1fuss 6ain groups of facies cân be identified by rock chemistry.
F¡actional crystallization modelling suggests that magmas compositionally equivalent to the
mela-syenite could not geûe¡ate the mo¡e diffe¡entiated syenites by ex[action of early-
crys ^llizing minerals, which probably reflects the presence of alkati feldspar incorporated
from the country syenites in the more mafic rocks. The fine-gr"ined quarø syenites could
be derived from magmas equivalent to the medium- and coarse-grained syenites, through
the extraction of early plagioclase (before its resorption by tåe magmas), alkali feldspar,
biotite, ferri-ilmenite and apatite. Sr and Eu are not signiñcantly depleted in the quarø
syenites, which limìts the modelled fractionation to low volumes.

The parental high-K trachytic mâgrn¿rs tlat generated tle suite must
themselves be derived from basic '"agmas ricb in incompatible elements (e.g., high I-a/Nb
and K/Ti ratios) through the exrraction of mafic phases (olivine, py¡oxene, and possibly
ilrnenite), which resulted in a slight raising of Mg#, a substantial depletion in compatible
elements (Cr, NÐ and a general increase in incompatible elements.

stn¡chral and stratigrapbic evidence s.ggest that the capituva massif (and
the similal adjacent Pedra Branca massif) is the younger Neoproterozoic intrusion in the
are4 and probably marls a northeastern extension of the late- to post-tectonic Brasiliano
Itu granitoid belt. As suc\ its tectonic situation is comparable to that of the Tertiary-
Cenozoic post-subduction potassic magrnatisn of western USA The chemical similarities
with the shoshonitic mag'rn¿1i5¡ of active subduction zotres must, .herefore, reflect the
meltinS conditions and tle characteristics of tle source area (lithospheric subcontinental
martle?), and not necessarily the tectonic environnent.

The São Ped¡o de Caldas massil made up of gneissic mangerites,
charnockites and gra,lrites, occurs as folded tabular bodies whose original thicknesses
reached some hundreds of meters, and a¡e exposed over cÍL 120 sq. km. It was divided into
three main geographic sectors which must correspond to different intrusions. Medium- to
coarse-grained, equi- to inequigranular quartz mangerites are predominant in all sectors; a
well-defined 2sning is seen in the C.entral sector, where these rocks grade upwards into
charnockites and then into hornblende syenogrânites. Other less important facies include
foliated fine-grained ¡engerites and quarø mangerites, besides isot¡opic quarø
monzonites and granites, formed by remobilization of the previous rocks during a later
metamorphic event.

The low a(HrO) of tle parental magmas is reflected in the mafic



mineralory of the predominant facies, in which ferrosilite and hedenbergite are fa¡ more
abundant than hastingsitic hornblende. The more differentiated syenogranites, in contrast,
a¡e more hydrated, and bea¡ hastingsitic hornblende and biotite as tle main mafics. The
superimposed high P-T metamorphism (T= ca- 750-g0æ c; p= a- 7 kb) provoked
imFortant chemical reequilibration in the original pyroxenes, ând generated most of the
oligoclase (by ersolution from magmatic ternary feldspar) and some grunerite and garnet.

Outstanding among chemical features are tbe comparatively low @ Mg
and Sr, and high Fe and HFSE (especially 7Ã, with values over 1,000 ppm in some
mangerites). REE patterns of mangerites a¡e moderately fractionate4 and show a well-
defined positive Eu anomaly; the hornblende syenogranites, in contrasf show markedly
fractionated patterns and a strong negative Eu anomaly.

Modelling of in situ cryntal fractionation show that it is possible to
generate the (quarø) mangerites of the Central sector by adding a nmangeritic" component
from a parental magma compositionally slightly more mafic tlan the cha¡nockites frep this
sector. This same m?8rna could be parental to hornblende syenogranites, by means of
sequential fractionation which included withdrawal of K-rich feldspar in larger amounts in
the late st4ges.

Thermometric estimates based on Zr saturation in magnas and on
reintegrated clinopyroxene compositions indiç¿fs magmatic temperatures over g50o C
þerhaps up to L(n0o C). The low çartz content of the parental magmas suggests melting
of the lower cn¡st (P> 10 kb); the differeutiated granites, on the contrar!¡, are quartz-rich
(over 30Vo normatle), which would be compaftle with emplacement in shallow crustal
levels.

The São Pedro de Caldas massif is correlated with the São José do Rio
Pa¡do mangeritic suite, which is made up of a series of tabula¡ bodies ocÆurring as ar
elongated (NW-SE direction) belt that outcrops at an intermediate level of the erposed
section of the Socorro-Guaxupé Thrust Nappe. This anorogenic suite was formed by the
cryntallization and in siu fuaúonation of a series of parental magmas sharing some
important geochemical fingerprina, but showing slightly different Mg#,s, as a result of
variations in the melting conditions (e.g., composition of source-rocks, Oa a(HrO) and
degree of melti'g). The major geochemical features are compatible with lowdegree partial
melting of residual granulites that were wa¡med up by underplating of mantlederived basic
magmas and/or lithospheriç 1þinning during an extensional event (at ca 750 Ma?) prior to
the onset of the compressive tectonics of the Brasiliano cycle.
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Ll. APRESET{TAçÃO DO 1EMA

o presente trabalho foi iniciado em meados de 1gg6, época em que
acabavam de surgir os dados do mapeameuto geológico realizado por professores e alunos
do IG-USP na região de São José do Rio Pa¡do (Campos Neto e Figueiredo, 19g5), que
zugeriam novas interpreta@es pa¡a os 'charnoquitos' ali aflorantes, já bem conhecidos na
literatura a partir dos trabalhos de Oliveira QnÐ. Naguele relatório, reaonhecia-se pela
primeira vez o cårâter meta-lgneo das rochas charnoqufticas, e sua ocorrência na forma de
oorpos tabula¡es dobrados e intercalados oom gnaisses migmatíticos. As ar,áIise.s modais
destacavam o ca¡áter domi¡rantemente pobre em quarEo dessas rochas (composigões
mangeríticas), m3t localmente eram descritas p¡Nsagens aparentemente gradatiras para
rochas de composição granítica .tr. Apesar dessas possfveis transições, a parte
interpretativa do relatório sugeria origens a partir de fontes distintas para maqgeritos e
'hornblenda granitosn, reqpectivamente mantélica e cn¡stal

Com o intuito de iuvestigar mais detalhadamente os rrários problemas
petrogenéticos que se ofereciam a partir desses dados iniciais, foí proposto um plano de
pesquisa na própria região de São José do Rio Pa¡do. O projeto, contudq não pôde ser
desenvolvido naquela regiãq por motivos flue não ormpre enumerar, procedendose então
à escolha de uma área altemativa gue oferecesse a oportunidade de estuda¡ o mesmo
tema A nova fuea escolhidq que ntarcava 'ma possível extensão a SE das ocorrências de
mangeritos e granitos da "suite São José do Rio Pardon, oferecia contudo um obstáculo
maior ao desenvolvimento da proposta inicial de trabalho: a falta de bases geológicas
adequadas.

É n¡ficientemente óbvio que pesquisas temáticas só podem ser realizadas
a contento em áreas geologicamente bem conhecidas, e que áreas geologicamente kirgensn
não noferecem'probleûms até que sejam alvo de exaustivos trabathos de mapeamento.
Dessa forma, o plano de pesquisa inicial teve que ser remodeladq de modo a incluir um
período inicial de mapeamento regional þara delimitação da(s) ocorrência(s) de interesse
e definição de seu contexto geológico) e, posteriormente, de dstalhs þara identificação da
faciologia dessas ooorrências). Dessa form4 ao mesmo tempo em que se acredita que,ma
contribuição importante do presente trabalho passou a ser o próprio napa geológico, que

CAPfTULO 1

INTRODUçÃO



cobre uma á¡ea rerativamente exterisa previamente pouco conhecid4 a investigação
petrológica mais refinada originalmente concebida teve que ser limitada" sob pena de
estende¡-se ainda mais o prazo, já irsupditavelmente rongo, de concrusão da tese.

o progresso do mapeamento georógico foi revelando os atrativos e
deficiências da ârea- Entre os atrativos, destacava-se a distribuigo bastante peculiar dos
conjuntos litológicosi deli¡eando de uma manei¡a notável uma mega-estrutura que se
mostrava cla¡amente associada a uma intrusão sienític¿ de forma elipsoidal e
relativamente ertensa (16 x 11 km), que havia sido apenas parcialmente delineada (como
'þaisses sieníticos") em mapas aateriores, e cujas relações de contato e significado
permaneciam obscuros. Entre as deficiências, a mais notáve1 seria a precariedade de
afloramentos, em particular no maciço sienítico, mas também na própria ocor¡ência
¡¡ngerític4 então já reconlecida como correlacionável à suite sáo José do Rio pa¡do.

Du¡ante o desenvolvimento desses trabalhos, o autor coraborou em um
ensaio de revisão geral dos dados então existentes para a suite mangerítica-granítica São
José do Rio Pardo (campos Neto er al., 1988). Nesse artigo, adiantavam-se já alguns dados
obtidos duratrte s5 ¡¿þalhs5 de campo na ocorrência de são pedro de caldas, como a
obsewaçâo local de contatos intrusivos e de xenólitos de gnaisses encaixantes nos
mangeritos, bem como a relativa abundância de rochas de composiçáo charnoquítica s.s.,
em contraste com o observado na área-tipo. Mais aind4 eram sisfematizados os dados
químicos e isotópicos disponíveis, que adicionavam às esc¿ssas análises químicas
apresentadas por campos Neto e Figueiredo (19g5) novos ¡esultados obtidos em
labo¡atórios da Memorial university of Nex'foundland, canadá" incluindo elementos
maiores, menores e traços, além de isotopia Rb-sr. com esses dados, reconhecia-se nesse
t¡¿þalho um ca¡áter comagmático para a associaçáo mangerito-granito. A partir da
compa¡ação com ocor¡ências semelhantes do proterozóico do Hemisfério Norte, foi
p¡oposto que a suite teria se gerado em nm ambientê tectônico aaorogênico, e que os
"hornblenda granitos" seriam quimicamente equivalentes a granitos rapakivi (campos Neto
et al., op'cit.). o problema da idade da suite perma:recia sem soluçáo adequada, já que os
dados Rb-sr mostravam desequilíbrio isotópico. um valor da ordem de 930 Ma foi
oferecido como possível idade mínima para a suite; valores mais jovens refletiriam
metamorfismo superimposto.

concluídos o mapa geológico regionar e a petrografia de reconlecimento,
optou-se por orientar a pesquisa pa¡a um maior detalhamento do maciço sienítico e da
ocorrência de m2ngeritos-granitos, que fo¡am nomeados, respectivamente, capituva e sáo
Ped¡o de caldas (Janeci, 1989). Dessa forma, essas ocorrências foram alvo,
sucessivamente, de mapeamento e petrogra-fia de detnlhe, e de estudos de quínica mineral
e de rochas, que procuraram inicialmente ca¡actenzá,-las mais adequadamente par4 em



seguid4 investigar, ainda que de modo preliminar, alguns aspectos relevantes sob¡e a sua
petrogênese.

A estrutu¡ação da presente tese ¡eflete os seus alvos, como visto muito
variados. Este capftulo inicial, após apresentar o tem4 traz algumas informaçóes básicas
sobre localização e acessos e fisiografia da âre4 e passa entâo a uma discussão sob¡e as
metodologias empregadas na pesquisa. o capftulo 2, fundamentado essencialmente em
dados de üteratur4 ap¡esenta um panorama da geologia regional. Não se propõe a ser
uma revisáo exaustiva do tema, mas ¡epresent4 antes, uma avaliação cítica dessa
literaru¡a, com ênfase em aspectos petrográficos, estruturais, tectônicos e geocronológicos.
No capítulo 3, apresenta-se a geologia local, com ênfase na descrição macro- e
microscópica dos conjuntos litológicos mapeados (e registrados em um mapa geológico
1:50.000, Anexo A), excetuados porém o maciço sienltico capituva e o maciço mangerítico-
charnoquítico são Ped¡o de caldas, que são apresentados com maior detalhe nos dois
capítuÌos subseqüentes, Dessa forma, nos capítulos 4 e 5 concentram-se os resultados
pretendidos como objetivos originais da tese, com a cå¡actenza@o geral das duas
ocorrências, e algumas inferências petrológicas e tectôûicås gerais. o sexto e último
capítulo procura sintetiza¡ as principais conclusÕes alcançadas nos capítulos anteriores,
agrupando-as, à medida do possível, s¡1 r'm quadro geral ìntegrado.

1 2. t OCALLZaçLO E ACESSOS

O mapa geológico produzido como base paxa esta tese compreende uma
ârea de aproximadamenTe 67Å krñ, baüzada a grosso modo, pelas cidades de caldas (a
SW), Campestre (a NE), Bandeira do Sul (a NW) e pela represa do Rio Machado
(Hidrelétrica de Poço Fundo, a E), no sudoeste do Estado de Minas Gerais. A área
apresentada no mapa é algo irregular, já que o mapeamento acompanhou a distribuição
dos corpos plutônicos de interesse. Inclui uma boa parte da Folha topográfica c¿ldas, além
da porção nor-ocidental da Folha Rio Capivari e o extremo meridional da Folha Botelhos,
todas em escala 1:50.000 (Figura 1.1).

O extremo merìdional da ârea (Caldas, MG) situa-se ce¡ca de 250 km a
NNE da cidade de são Paulo. Entre as priacipais possibilidades de acesso, incluem-se: 1-

Rodovia Fernao Dias, sentido Belo Horizonte, até Pouso Ategre (MG), e então a Rodovia
8R459, sentido Poços de Caldas, e 2- Rodovia dos Bandeirantes, sentido Interior,
toma¡do pequeno trecho da Rodovia Dom Pedro tr em Campinas (sentido Jacareí), para
acesso à Rodovia SP-342 (Campinas-Mogi Guaçu), seguindo entáo pela rota Mogi-Guaçu-



And¡adas , Andradas-Poços de caìdas (BR-146), com acesso em ter¡a para caldas, ou
acessos em asfalto para caldas @R-459) e Campestre (BR-267) a parrir de poços de
Caldas (Figura i.2).

Apenas o extremo ocidental da ârea estudada é cofado por rodovias
asfaltadas; o acesso aos trechos princþais de ocorrência dos maciços sienltico e
mangerítico-granítico é feito exclusivamente por estradas de terra-

13. ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICÄ DA,ÁREA

A região em estudo situa-se no Planalto Atlântico, no prolongamento da
zona referida como 'serrania de Lindóia" no Mapa Geomorfológico do Estado de sáo
Paulo (Ponçano et al., 1981). As formas de relevo dominantes podem ser correlacionadas
ao que foi descrito por esses autores como "serras alongadas" (em especial nas
proximidades do "Planalto de Poços de c¿ldas", que constitui a fei@o morfológica mais
destacada regionalnente) e "mor¡os com senas restritas".

O controle ütológico sobre as formas de relevo é, em algu_ns casos,
importante. Assim, a área ocupada pelo maciço sienítico capituva tem relevo de mor¡os de
topos arredondados, localmente até muito aplainados; as únicas elevaçóes acima da cota
dos l.1.00 m ocorrem em áreas ocupadas pelas inclusöes de ganitóide gnáissico mais
extensas presentes no interio¡ do maciço. Por outro lado, a ârea ocupada pelas rochas
mangeríticas-chamoquíticas apresenta relevo distintamente destac¿do, formando serrotes
em á¡eas onde a ocorrência se estreita; as escarpas coinciden¡ em geral, com os contatos
extemos do maciço. As maiores altitudes obsewadas sáo da ordem de 1300 m na metade
oriental do maciço e de até 1400 m no seu extremo ocidental, onde ele faz contato com as

¡ochas alcalinas que sustentam o Planalto de Poços de Caldas. Por fim, outra forma de
relevo bastante típica é observada na área de ocorrência de uma unidade de rochas meta-
supracrustâis (gnaisses quarøosos) que ocorre por um trecho amplo do extremo oriental
da região mapeada: trata-se de ¡elevo colinoso, com decüvidades muito baixas, topos
aplain¿fls5, e drenagem de média densidade, mais semelhante aos relevos de áreas de
rochas sedimentares.

O clima na região é subtropical mesotérmico úmido, sem estiagena, tendo
em julho o mês mais seco e em janeiro o mais chuvoso.

A cobernua vegetal primitiva foì quase que totalmente substituída por
cultu¡as de café e pastagens para gado.



Figura 1-1- Articuração das For-has topográficas 1:b0,000 da região de caldas-Poços de Caldas, com a localizacão dã área estudad.a
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Figura 1-2- Mapa de localização e ace6ao6 à área estudada.



r.4. METODOIOGIA

A pesquisa apresentada nesta tese teve infcio com mapea¡nento regional
de reconhecimento, realizado em área um pouco mais ampla que a mostrada no mapa
geológico final, seguido de mapeamento de semidetalhe, com ênfase nas áreas de
ocorrência do maciço sienftico C-apituva e do maciço mangerftico-charnoquítico São pedro
de Caldas. os trabalhos de campo foram acompanhados de estudos petrográficos
prelímina¡ss, utilizados Para a caraúerização gerat das unidades litológicas reconhecidas.
A petrogafia de amostras de rochas das duas ocorrências plutônicas de interesse foi
esfudada com maior detalhe, e serviu como base para a seleção de amostras
representativas das diferentes faciologias reconhecidas para anátises químicas de rochas e
mins¡ais.

1.4.1. Tbabalhos de campo

Materiais e métodos

o reconhecimento geológico da ârea foi iniciado no segundo semestre de
1986, através de extensos perfis de reconhecimento em vias de acesso principais orientadas
de preferência perpendicularmente às estruturas regionais. Definidos os oontornos
aproximados das principais unidades litológicas, as obsewações foram sendo adensadas,
inicialmente em perfis em estradas e caminhos carroçáveis, e finalmente em caminhadas a
pé, em sucessivas jornadas de campo que se estender4m pelos anos de l9B7 a19g9.

Foram utilizadas como bases para o levantamento geológico ¿rs cartas
topográficas em escala 1:50.000 de Catdas, Rio Capivari e Botelhos, publicadas pelo IBGE
em 1972 (as duas primeiras) e 1970 (a última) , e ceÍ@ de 100 fotografias aéreas em escala
1:25.000 do Instituto Brasileiro do Café, datadas de 1979. Dura¡te os trabalhos finais de
fechamento do mapq foram ut'lizadas fotografias aéreas em escala 1:60.000 da USAF,
datadas de 1966.

Base conceitual

A exeanção de mapeamentos de detalhe em corpos þeos, iniciada há



não muitos anos em nosso pafs, tornou-se ¡apidamente prática amplamente adotad4 por
constituir feramenta imprescindfvel na caracfeitzacáo da história evolutiva dessas
ocor¡ências. Alguns conceitos básicos adotados no mapeamento aqui apresentado
encontram-se explicitados nos trabalbos originais de ulbrich (19g4) e Mach (19g5), e estâo
atualaente sendo sumarizados em um trabalho em que eles são discutidos à luz das
experiências do grupo de estudos de rochas granitóides do DMp-IGUsp nos últimos anos.

O conceito de facies em corpos ígneos refere_se a uma unidade
reconlecível em escala de aflo¡amento por suas caracteísticas petrográficas e estruturais
macroscópicas. Ent¡e os vários critérios que se utilizam para distinguir as facies, citam-se
composição mineralógica, textur4 granulação, índice de cor, coloraçáo e estrutura" além
de muitos outros, que podem ser definidos em cada caso. Descrições mais pormenorizadas
sob¡e os c¡itérios adotados para a separaçáo de facies nos maciços c-apituva e São pedro
de Caldas são apresentadas nos itens 4.1.1 e 5.1, respecfivamente.

Em alguns cåsos, a facies reconhecida em afloramento não é
representável em escala de map4 e precisa ser agrupada com outras facies (que a ela se
associrm geograficamente e, de preferênci4 também em termos de composição e texnrra).
A unidade de mape,mento em corpos ípeos será, portanto, uma facies ou uma associação
de facies, e ocasionalmente pode receber fls¡gmin¿çõg5 geográficas informais, sendo
referidas como "tipo" (e.g., graaitóides tipo Santana de Caldas ou tipo pinhal, no presente
trabalho) ou simplesmente '\:nidade" (unidades lpuiúna" ser¡a do pau-d'Alho, etg no
batólito Phhal-Ipuiún4 Vasconcellos e Janasi, 19g9).

o padrão de distribuiçao das facies em ocor¡ências ígneas fornece
elementos importantes para o reconhecimetrto de unidades reomórficas, ou corpos ígneos.
designadas va¡iadamente de plúton" stocþ intrusão, complexo, s r, etc, e que também
podem receber denominações geográficas (e.g., prúton Jaguari; Mach, 19g9, intrusáo
cab¡eúva, Gaiembeck, 1991). um tipo especial de corpo ígneo, reconlecido na fuea em
estudo, é formado quando a própria movimentaçã.o do magma dentro da câmara provoca a
invasão de porções previamente solidificadas por frações residuais; corresponde ao sutge,
como u"lizado por Bateman & chappetl (1979), aqui traduzido como "pulso mag.rnático,'.

Entre outros conceitos importantes para a estratigrafia de rochas íp.eas,
destacam-se, em níveis hierárquicos superiores, os de suite, associaçáo, cinturâo e
província. A suite reúne unidades ígneas (maciços, tþos) comagmáticas (i.e., derivadas a
partir de um mesmo tipo de magma por processos de fracionamento relativametrte
5irnples), que portanto devem ter idades suficientemente próximas, compatíveis com uma
origem a partir de um mesmo processo genético. para que os critérios requeridos para o
reconlecimento de suites sejam adequadamente avaliados, são necessários exaustivos



trabalhos petrológicos, de modo que a definiçáo de uma suite é, em muitos cirsos, um
resultado ta¡dio de investigaçôes prolongadas. o termo ,,associaçáo" tem sido utilizado
informalmente para agrupar unidades plutônicas que se julg4 a partir de critérios
preliminares, e na ausência de dados mais refinados, aparentemente contemporâneas e
cogenéticas, e que porta¡to poderão (ou náo) ser futurament e caracterizadas como suites
(e.g., "associação cálcio-alcalina" da região de lbiún4 Sp, que reúne os tipos Ibiún4
Tapiraí e ltapevi; Janasi et aJ., 1990; ,'associaçáo de sienogrrnilss localmente viborgíticos,,
do ci¡tu¡ão ltu, que reúne partes dos maciços Itu, são Francisco, Sguario, etc; vlach et al.,
1990).

os conceitos adotados para as unidades de canâtet geográfico (e
estratigráfico) hierarquicamente mais elevadas são tomados diretamente da proposição de
Rock (1981). A p¡orÍasia reúne todo o conjunto de rochas ígneas intrusivas em uma área
geogrâfica e em um intewa.lo de tempo þsm f,efinifl65. Nesse sentido, as várias ocorrências
encontradas em uma província não são necessariamente comagFáticas, mas possivelnente
cogenéticas em rm sentido amplo, isto é, sua geraçáo responde, em última instância" a uma
causa (e.g., um "ambiente tectônico") comuûL Em casos onde a cobertura geocronológica é
considerada precÂna a ponto de inviabiliza¡ avaliações melhor fundamentadas sobre o
intervalo de tempo em que se formou o conjuato de ocorrèncias em questáo, Rock (op.cir. )
recomenda o uso do termo "cintu¡ão". Nesse sentido, o conjutrto de ocor¡ências granitóides
epizonais (petrograficamente muito variadas, e compondo dive¡sas ',associações.) de
caráter tardi- a pós-orogênico ao ciclo Brasiliano, aflorante principalmente por uma faka
arqueada nas proximidades da bo¡da atual da Bacia do paraná, foi designado ',cinturáo ltu"
por Mach et al. (1990).

1.42, Análises petrográfica s

Mais de duas centenas de lâminas petrográñcås foram estudadas em
microscópios petrográficos de luz tr¡nsmitid4 com ênfase na textura e mineralogia das
rochas. cerca de 40 seçôes delgadas polidas de rochas sieníticas s mqngeíticas-
charnoquíticas, preparadas para análises em microssonda eletrônica" fg¡am s¡emin¿d¿5 ¿e
microscópio de luz transmitida" para a identificaçáo e esfudo textr¡¡al dos minerais opacos.

As análises modais das rochas fi¡as (ocasionalmente, até médias) e
homogêneas foram realizadas ao microscópio petrográfco, com o auxíIio de nm vemier e
um contado¡ de pontos. o espaçamento entre os pontos foi em todos os casos, regular, e
definido em função da granulação da âmostr4 varia¡do entre 0,1 e 0,5 mm A contagem



foi estendida até a var¡edura da âtea total da amostra ou, no caso de rochas mais finas, até
a estabilizaçäo das variações ao nível de + ZVo.

As contagens em rochas grossas e médias e rochas porñrfticas foram
obtidas em fatias de roch4 cujas áreas variavam de 100 a 300 crn2, em funçáo das
dime¡sões dos maiores cristais (as fueas contadas correspondem a pelo menos dez vezes as
maío¡es dimensöes desses cristais). A metodologia adotada para o ersaio de colorimetria
seletiva de feldsparos é aquela descrita em sartori (197g). cada fatia foi, de início,
parcialmente imersa em ácido fluoríd¡ico (concentraçã o apr.,40vo), e logo em seguida em
uma soluçâo de cobaltonitrito de sódio, preparada a partir de nitrato de cobalto, acido
acético e nitrito de sódio. Após esta operação, as amostras foram lavadas em água corrente
e deixadas para secar.

As fatias coloridas foram entâo contadas com o audlio de uma marha
regular de pontos desenhada sobre um papel üansparente. o espaçamento foi adotado em
função da granulometria da amostra" e variou de 4 mm (nas amostras mais grossas) a 2
null.

Alguns detalhes adicionais sobre a rearização das contagens nas rochas
sieníticas e malgeíticas-charnoquíticas aqui estudadas sáo apresentados nos itens 4.2.1 e
5.2.1.

1.4.3. Análises qulmicas de mchas

Foram obtidas análises químicas de 3g amostras de ¡ochas da região
estudada, assim distribuídas: 16 amostras do maciço mangerítico-charnoquítico sáo pedro
de caldas, 14 do maciço sienítico capituv4 3 de granitóides cálcio-alcalinos potfusicos
(tipos santana de caldas e Ser¡a do Milho verde), 1 de granito equigranular migmatítico
(tipo Pinhal), além de 2 amostras de sienitos do maciço pedra Branca e de 2 ¡ochas
"charnoquíticas" da regiáo de Machado, analisadas para comparaçóes. A seleção de
amostras para análises químicas foi fortemente limitada pela escassez de afloramentos de
rocha fresc¿ em ambas as ocor¡ências esfudadas com maior detalhe.

cuidado especial foi tomado para que as amostras escolhidas para análise
química tivessem dimensões adequadas para representff a composiçáo da roch4 de modo
que, para algumas ¡ochas mais grossas e/ou porñríticas parriu-se de amostras com até 10
kg' As amostras foram fragmentadas e/ou serradas, e ent¿io trituradas em um britador de
mandíbulas de aço, até que os maiores fragmentos atingissem o diâmetro de grânulos. o



material $atrulado foi posteriormente quarteado, e uma fração de apr. 7Gg0 g foi
separada para pulverização, que consistiu na redução da granulação até as dime¡sões de
argiJ4 em um moinlo de ágata do tipo planetário.

Análises qufmicas de elementos maiores e menores (Si, Ti, Al, Fe, Mg, Ca"
Na K, Mq P), e alguns traços @e, V Cr, Ni, Cu, Co, ZrtZr,bBa, Sr) foram rcalizadas
nos laboratórios (Analytical Facility) do Imperial co ege, em I-ondres, por espectrometria
de plasma induzido (ICp), sob a supewisão de peter J. watkins. A precisáo admitida para
as a¡álises de elementos maio¡es e menores ê. de 7vo (relativo), e para os elementos traços,
de 15 ppm (exceto para o Be, para o qual ela é estimada em 0,5 ppm). A reproducibilidade
dos resultados pode ser avariada através das análises de amostras repetidas e de padrões
internacionais e das análises de 'branco", que são apresentadas n¡s J¿þslas 8.1, e B2
(Anexo B). os resultados obtidos para uma amostra de charnoquito anteriormenfe
analisada no ]aboratório da Memorial university of Newfoundland (NF43) são também
comparados na Tabela 8.1, e mosfram a boa concordância geral entre os resultados desses
dois laboratórios.

Quinze amostras de rochas mangeríticas-charnoquíticas do maciço sáo
Pedro de Caldas, e uma adicional (CA136b), foram também ane.tisad¿5 para elementos
maiores e menores (exceto Na) por Paulo Mori no Laboratório de Fluorescência de Raios-
X do DMP-IG-USP, como parte do programa de desenvolvimento desse laboratório. para
s55as 

'ìnálisss, a granulometria do pó previamente preparado sofreu reduçáo adicionzr, em
microni"u¿or Mccrone, até dimensões inferiores a 5 micra Foram então preparadas
pastilhas prensadas, com a adição de 3 gotas de álcool porivinfico a apr.2 g de pó de
amostra os result¿dos obfidos são apresentados na Tabela 8.3; a comparaçâo com as
análises do Imperial college mostxa uma similaridade razoâvel para a maior parte dos
elementos analisados; algumas diferenças sistemáticas parecem atribuíveis à falta de
coneções para efeitos de absorção de mass4 núme¡o atômico, etc, nas anáIises obtidas por
FRX.

Anárises de Rb e sr foram obtidas para todo o conjunto de 3g amostras
por FRX em pó prensado no centro de pesquisas Geocronológicas do IGUSp. os reores
de Sr, se comparados aos obtidos por ICp, são sistematicamente um pouco mais baûos
(apr - 70vo), o que se torna mais evidente nas análises de sienitos, muito ricos nesse
elemento (Tabela B.4). Em funçuo da boa precisáo reconhecida (e necessária) para os
teores de Rb e sr obtidos no labo¡atório do cepegeo, foram esses os valores adofados tros
diagramas de varia@o, e reproduzidos nas tabelas de texto.

Anárises de elementos terras-raras (5 sienitos, J pangeritosrharnoquitos,
e 2 granitóides cálcie.alc¿linos potássicos) foram reatizadas nos laboratórios da GEoLAB,



em Belo HorÞonæ-MG, por IC?, sob a responsabilidade de cláudio vieira Dutra.
Também na GEol-AB foram obtidas análises de Nb e y por FRX nas mesmas amosüas
de sienitos s mangeritos-charnoquitos analisadas para terras_ra¡as.

1.4,4. Análises qufmicas de minerais

pe¡am ¡s¡rizadas anarises químicas de ferdspatos e de minerais máficos
þiroxênios, ¡nfiþgüss, biotitas e opacos) por microssonda eletrônic4 em ce¡c¿ de 30
amostras, selecionadas a partir dos estudos petrográficos.

A maior parte das análises foi executada no l¡.boratório de Microssonda
Eletrônica do DMP-IGUSP, com aparelho EMX-SM da ARL (Applied Research
Laboratory), provido de três especûômetros, cada um com um par de cristais (LiF/ADp,
üF/ADP, UF/RAP). As análises foram feitas em seçóes delgadas polidas metalizadas por
cobem¡ra de c com um mefali dor CJí-744 da c.v.c.; o confiole da espessura da
cobern¡ra foi feito visu¡lmente, por compa¡açáo com a coloração observada em um
fragmento de porcelana metalizado simultaneamente. As condições de operação foram,
exceto quando feitas obsewações em contrário: potencial de aceleraçáo, 15 kv; corrente
de amostr4 em torno de 0,t26 uA; tempo de integração de contagens, 10 s; diâmetro do
feixe eletrônico ,2 micra (para maiores detalhes técnicos, ver Ruberti, 19g4).

A configura@o da misossonda ARL do DMP-IGUSP não permite senão
¿ ¿¡áliss de 3 elementos químicos por vez. Dessa maneir4 a enálise de minerais máficos
requer o mínimo de três corridas, o que torna o procedimento :rn¡lítico muito lento. A
necessidade de se voltar ¿ ¡n¡lìs¡', nas sucessivas corririac, sempre os mesmos potrtos,
requer cuidados especiais, e é fonte importante de errog particularmente no caso de
mins¡ais zonados. Para minimiz4r' esses efeitos, as corrides proc'raram agrupil trios de
elementos que mosfiassem covariaçáo nos diferentes minerais. Assirr¡ foram agrupados,
em geral: nos feldspatos. Ca-K-Na; (Ba-Si-Al), nos puoxênios, Fe_Ca_Mg; Mn_Si_Al; Ti-
K(Al)-Na, nos a¡-ñbólios: Ti-Fe-Mg; Mn-si-AI; ca-K-Na; nas biotitas. os mesmos trios dos
anfibólios e mais, em alguns casos, Ba-Cl-F; nos ¡rinerais opacos. Ti-Fe-Mg (Mn-Al).

Os valores de intensidade de raios-X obtidos no aparelho foram coletados
on line arravés do program¿ ESPERTo, de autoria de Silvio R.F. vlach, que também
permite transformá-los em porc€ntagens em óxidos por comparação com padrões de
composição conàecida- Fo¡em utilizados como padrÕes principaJmente mins¡ais de
ocorrência natural isentos de zoneamentos, e de composiçao química bem definid4 q¡s



preferencialneDte tivessem estrutura e número atômico (z) mêdio próximo ao da amostra
analisad4 o que nem sempre foi possfvel, em vista do número limitado de padrões
disponfvel no laboratório. A Tabela c.l (Anexo c) traz a análise qufmica e o Z médio dos
principais padrões utilizados. A Tabela C.2ltstl os padrões utilizados para cadaelemento
e mineral; deve ser notado que em alguns casos fo¡am utilizados padrões diferentes para
alguns elementos em um ¡¡s5ms mins¡al presente em dife¡entes tipos de roch4 em função
de fatores como a varia@o muito grande do z médio entre sienitos e mangeritos.

um procedimento analítico que vinha sendo adotado nos últimos anos por
alguls analistas no l¿.bo¡atório de Misossonda Eletrônic¿ do lGc-usp usp era a
cor¡eção pontual do ùift, ctjo comportamento não-linear inviabiliz¿ correçóes baseadas
em simples interpolações entre duas leituras de padrão. o drift, contudo, é controlado pela
varia@o da cor¡ente çþ amostra- que é função náo apenas das variações das condições do
filâmento, mas também do z mêdio da amostra. Dessa form4 fica cla¡o que, em casos de
amost¡as fortemente zonadas (com variações significativas do Z médio), ou quando o Z
médio do padrão e da amosúa não sao muito próximos, sáo intoduzidos erros
sistemÁticos ¡¿ ¿¡álisç. De fato, os problemas causados pela corre@o de dnþ tornaram-se
evidentes quando d¿ ¿náliss dos minerais máficos das amostras do maciço maagerítico-
charnoquítico sáo Ped¡o de caldas, extremamente ricas em Fe, e, por isso, com z mêdios
distint¿mente mais elevados que os dos padrões disponíveis no labo¡atório. De qualquer
m¡neir4 avaliações posteriores mosÍaram que efros sistemáticos, embora menores, eram
inÍoduzidos por esse procedimento mesmo nas análises de minerais das rochas sieníticas,
que têm Z mêdios não muito diferentes dos apresentados pelos padrões.

Alternativas para as correções do ùift seriam: L- controle através da
leitura das variações da cor¡ente do feixe (que é funçao essencialmente das varia@es do
comportamento do filrmento), e 2- integraçãto 6¿5 s1álises a partir de um valor fixo de
corrente de feixe, e não do tempo, como sugerido por exemplo por Bence e Albee (196g).
Nenluma das alternativas pôde ser adotada du¡ante as análises, por problemas técnicos
com o medidor de corrente do feixe, e pela não-existência de um integr2li?ador de
corentes.

Em vista desses problemas, o procedimento de cor¡eçáo adotado consistiu
basicamente na estimativa da diferença þercentual) de corrente de amostra entre cada
padrão utilizado e as amostras, quando submetidos a urrra mesma coûente de feixe. Essa
diferença, que deve refletir essencialmente o conûaste etrtre os Z médios de padrão e
amostra (e pode ser checad4 port¿mto, com esses valores, que são conhecidos), foi então
descontad4 em todas as análises de padrões, para se obter uma curva de drift normaltzada
pelas variações de cor¡ente das amostras que estavzm sendo analisadas, permitindo assim



a adoção de correçôes pontuais. Esse procedimento minimiza" mas náo elimina
totalmente, os problemas causados pelo dift,já que não coruide¡a as variaçöes do z médio
dentro do conjunto de amostras analisadas; estimativas qualitativas dessas variações
podenq confudo, ser adotadas, por interpolações na curva de dríft, nos c¿rsos em que essas
variações são mais evidentes.

Os conteúdos dos óxidos principais de cada mineral assim obtidos foram
entáo corrigidos para os efeitos de número atômico, absorção atômica e fluorescência
secundári4 através do programa BETd escrito por H. ulbrich, que se baseia no
procedimento proposto por Bence e Albee (1968), e usa os fato¡es empíricos (fatores alfa)
adotados por esses autores. Esse mesmo programa fornece os núme¡os de cátions na base
de um núme¡o de oxigênios escolhido em funçáo da fórmula mínima do mineral (6 para
piroxênios, 22 parabiotitas,Z3 para anfibólios, 3 para ilmeno-hemafitas, 4 para magnetitas,
8 para feldspatos).

Em vista dos muitos problemas que se avolumavarn em uma fase
intermediária do programa analítico, algumas amost¡as de rochas do maciço são pedro de
Caldas foram enviadas para Antonío Carlos B.C. Vasconcellos, que as analisou no
I¿bo¡atório de Microssonda Eletrônica da open university, em Milton Keynes, Inglaterra.
Os resultados por ele obtidos facilita¡am a identificação dos problemas analíticos que eram
então encontrados no l-aboratório da uSP, e mosÍam, em linhas gerais, uma boa
concordância com os resultados finais obtidos após os procedimentos de correçáo descritos
acima.

O método proposto por Papike et al. (1974) foi adotado para o cálculo
teórico da quantidade de Fe3+ em piroxênios, e dos valo¡es máximos e mínimos de Fe3+

admitidos em a¡fibólios. No prirneíro caso, o método admite que o número de étions total
é igual a 4, e calatla o conteúdo de Fes+ por balanço de cargas, conside¡ando as
p¡opo¡ções catiônicas dos elementos extra-QUAD com carga diferente de 2+, de modo
iterativo, a parth da fórmula: Na + Alw - AlvI - Fe3+ - 2Ti = 0. No caso dos anfibólios,
adnite-se que o roral de cátions nas posiçóes T + M1-M2-M3 + M4 é igual a L5, e o
balanço de cargas é feito pela fórmula: NaM¿ + Alry - (NaKþ - Alvt - Fe3+ - 2Ti = 0, que
fornece como ¡esultados os valores máximos e mínimos de Fe3+ que mantém a
neut¡alidade elétncz do mineral, já que a distribuição de Na entre M4 e A depende do
conteúdo de Fe3*.



CAPfTT]I,O 2

CONTEXTO GEOLóGICO

2. 1. SrrUAçÁO TECrôN'rCA

A fuea em estudo situa-se na porção cent¡al da ch¡mada "cun¡a" ou

"maciço" de Guaxupé, domínio geológico de forma aproximadamente triangular, situado na

porçáo NE, do Estado de São Paulo e SW de Minas Ge¡ais. A 'cu¡ha" tem limites

tectônicos a ûorte, su1 e leste, e é coberta, a oeste, por sedimentos da Bacia do Pa¡aná.

Os primeiros trab¡lhos de mapeamento sistemático ¡salizade5 na região

por H. Ebert (e.g., 1968, 197t, 1984) estabeleceram muitos dos principais conceitos

geológicos e tectônicos ali admitidos atu2lmente. Preocupado com o problema da

'bifurcaçáo" entre os "Araxaídes" (faixa tectônica com orientaçáo NW) e os 'Paraibides"

(de orientação NE), que ocor¡eria na região, Ebert detalhou a relação da cunha de

Guaxupé com as seqüências metassedimentares de baixo a médio grau adjacentes (Grupos

Andrelâ¡dia e São João del Rei em Minas Gerais e, em São Paulo, o Grupo ltapira,, a eles

equivalente, e que teria como embas:mento o Grupo Amparo). Reco¡leceu que "a cunla

de bifurcaçao entre Araxaídes e Paraibides nåo é um velho antepaís cuneiforme, contra o

qual rebentâm as "ondas tectônicas" das faixas geossinclinais orogenéticas que se

subdividem. É, ao contrário, uma zona de própria e enérgica atividade tectônica do último

diastrofismo, com fortes movimentos de empurrão de WSW para ENE em forma de

nappes as quais preenchem megassinclinais. A sequência metamórfic¿ é invertida nessas

estruturas, de modo que nos anticlinais aflo¡am metassedimentos de baixo grau de

metamorfismo"

Embora publicado na íntegra apeûas em 1984, o rrabalho de Ebert do

qual foi retirada a citaçâo acima apalecera em forma ¡esumida em 1971, trazendo as

principais idéias ali contidas.

Em anos posteriores, contudo, â áJea passou a ser considerada parte de

um "Maciço Mediano' (Almeida et et al., 1976, 1980; Wernicþ 1978)' O'Maciço Mediano

de Guaxupé", tal como aparece Do Mapa Geológico do Estado de São Paulo (Almeida et

a1., 1981), seria uma área composta de rochas antigas (arqueanas, na cu¡ha de Guaxupé;

paleoproterozóicas na área a sul, situada enÍe a cunla e o Grupo São Roque)

parcialmente retrabalhadas durante a implantação das faixas dobradas brasilianas.



A faixa metassedimentar situada em um mega-anticlinório entre terrenos
granitóides e metamórficos de alto grau alóctones (o corredor Itapira-Ouro Fino; Ebert"
1971) perdeu sua identidade. Os termos "Grupo Amparo" e "Grupo ltapira" p¿tssaram a ser
usados também para rochas situadas nos terrenos alóctones (onde os nomes "Grupo
Paraíba" ou "Grupo Varginha" eram usados por Eber! e.g. 1968, lgTl), e em muitos
trabalhos a própria distingo entre os dois grupos foi descaraqenz.adu

Dentro desse coutexto, foram desenvolvidos modelos que admitem uma
evolução tectônica essencialmente ensiálica para a reg¡ão, através de sucessivas

regenerações de rm terreno arqueano (Wernick e Artur, 1983; Arh¡r e Wernick, 19M;
Artur, 1988). As regenerações principais teriam ocorrido no Paleoproterozóico (através do
desenvolvimento de uma intensa Toliação cataclástica regional') e no ciclo Brasiliano
(co* intensa migmatiza@o em boa parte da cunha de Guaxupê, e a geração do "Grupo
pinh¿1") (Artur e Wernicþ l9H;Artur, 1988).

As correlações de H. Ebert foram em parte confi¡madas quando do
mapeamento da região em 1:ã0.000 execut¿do pelo Projeto Sapucaf (Cavalcante et al.,

L979). Os dados geofrsicos, em especial destacavam notavelmente o corredor de rochas

supracrustais de ltapira0uro Fino dos terrenos de alto grau situados a N (a arnha de

Guærupé, mapeada no "C-omplexo Varginha') e a SE ("Complexo Socorro").

Nos últimos anos, a correlação da faixa metassedimenta¡ de Itapira-Ou¡o
Fino com os Grupos Andrelândia e São João del Rei (Faixa Dobrada AIto Rio Grande de

Hasui e Oliveira" 1984) tem sido reiteradamente demonstrada (e.9., Vasconcellos, 1988;

Perrotta, 1991). Ao mesmo tempo, os dados geocronológicos têm apontado quase que

inequivocamente para uma idade mesoproterozûia, para essa faixa (Vasconcellos, 1988;

Tassinari 1988) e transamazônica ou mais ¿¡1ig¿ para o seu embasamento (Tassinari
1988; Campos Neto, 1991). Du¡ante o ciclo Brasiliano a faixa teria se comportado oomo

um "orógeno transpressivo", ao longo de cinturOes transcorrentes dextrais (Campos Neto,
1e91).

A retomada dos conceitos originais de Ebert a partir de meados da década

de 80 tem resultado em modelos de evolução tectônica diferentes para a região. C-ampos

Neto et al. (1984) reintroduziram o conceito de 'terreno alóctone" para o 'Complexo
Socorron. A correlação desse domínio com a cunha de Guanupé foi admitida por Cgmpos

Neto (1985), e os dois terrenos foram a partir de então considerados parte de uma mesma

estn¡turq a 'Nappe de Empurrão Socorro'Guaxupé" (NESG). A vergência para ENE,

reconhecida por Ebert (1984), contudo, seria tardia na evolução desses terrenos; a

disposição das lineações de estiramento mineral indicaria transporte inicial para NW (e.g.,

Campos Neto e Fþeiredo, 1985). Desde os primeiros trabalhos, tem se admitido que o



deslocamento das massas alóctones foi muito expressivo, e ocorreu dura¡te o ciclo
Brasiüa¡o. Nesse sentido, elas correspondem a ve¡dadeiros "ter¡enos suspeitos" em relaçáo
às faixas metassedimenta¡es de baixo-médio grau subjacentes.

Uma importante história evolutiva brasilia¡a encontra-se regist¡ada na
NESG, como evidenciam os (escassos, mas persistentes) dados geocronológicos

disponíveis. como já exposto, o ciclo tem sido t¡adicionalmente considerado de
ret¡'abalhamento de seqüências antigas, o que está implícito na própria definiçao do
"Grupo Pinhal" (Wernick e Penalv4 1980). Com base em argumentos estrutuais (ausência

de foLiações supostamente 'þré-brasilianas"), Campos Neto e Figuefuedo (1985) sugeriram
a possibilidade de que as rochas ortognáissicas (intensamente migmatizadas) da parte sul
da cu¡ha de Guaxupé tivessem idade brasiliana- Vasconcellos e Janasi (1989)
reconheceram a contribuição significativa de material juvenil na constituição do batólito
gralitóide brasfiano Pinhal-Ipuiú-na e especularam sobre possíveis correlações com
g'anilss .6¡c'ie-alç¡linos de tipo I Cordilhei¡ano. No modelo tectônico apresentado mais
recentemeote por Campos Neto (1991), o volumoso magfnatismo brasiliano precoce acima
referido (incluindo os ortopaisses migmalticos) é utilizado como evidência do
estabelecimento e evolu@o de a¡cos ¡¡gmáticos nos terrenos da NESG o que, como

decorrênci4 permitiria "supor o estabelecimento de r¡m oceano e o consumo de sua placa
por subducçáo"

Dada a escassez atual de dados (em especial geoquímicos-isotópicos), a
hipótese é necessariamente especulativa" mas ela sem dúvida oferece um tema instigante
para avaliações fu turas.

22. LITOESTRATIGRAFIA,

22.1. Considerações gerais

O Domínio Guaxupé, na concepção aqui adotad4 corresponde a um
tereno alóctone brasiliano, que se sobrepÕe à Faixa Dobrada AIto Rio Grande (FARG,
de idade mesoproterozóica) e seu embasamento arqueano-paleoproterozóico. Um
cinturáo de rochas granulíticas forma os extremos setentrional e oriental d6 domínis, s flf
lugar, a sul a conjuntos páissico-migmatíticos. O limite meridional do domínio é feito
afravés de falhamento transcorente (Falha de Jacutinga). Há uma certa concordância

entre os diversos autores de que, a grosso modo, se tem exposi@es de níveis cnxtais
progressiv:mente mais profundos em direção a norte e leste denÍo do Domínio Guaxupé.



Resultados iniciais de determinações termobarométricas (Vasconcellos et al., 1991)

confirmam esse quadro, indicando valores de pressáo elevados para granulìtos da base da
estrutura alóctone (11 + 1 kb; T= 900 + 50o C), enquanto gnaisses migmatíticos situados

a sul registram pressões da ordem de 5-6 kb (e temperaturas não muito mais baixas, apr.

820 + 50o C).

As passagens entre os pacotes granulíticos e gnáissico-migmatíticos são

em parte gradacionais. 'Tlas" de rochas granuJ.íticas parci¡lmente preservadas sáo

encont¡adas em meio aos gnaisses, muito a sul do cintu¡ão granulítico basal (Faixa

AJfenas-Guaxupé de C-ampos Neto, 1985); o "charnoquito de Botelhos" (Choudhuri et a1.,

1978) parece rrm bom exemplo (Fígara 2.L; d. item 3.2.3). As passagens observadas

parecem registrar, dominantemente, mudanças nas condições fisico-químicas de

cristalizaçåo, como filnção da variação de nível cnxtal. Os dados de Vasconcellos et al.

(1991) indicåri¡m, assim, que o domínio expõe uma fatia cmstal com espessua mínim¿

original em torno de 20 loq na qual as variações de temperatura eram pouco signiñcativas

durante o principal evento metamórfico (< 1000 C). Uma ilterpretação alternativ4 de que

uma porçáo importante dos ter¡enos páissico-migmatíticos resr¡lta da t¡'ânsformaçáo de

g¿ìnulitos (evolução em duas etåpas, com a segunda eventualmente respondendo pela

geraçáo das paragêneses que definem as pressões mais baixas) parece menos atraente à luz

dos dados ora existentes (AC.B.C. Vasconcellos, tese em andamento).

O mapa regional 5implificado apresentado na Figura 2.1 mostra a
distribuição das principais unidades litológicås presentes em um trecho do Domínio

Guaxupé, baseada na compi-lação de mapas de semi-detalhe e regionais (Oliveira et al.,

1983; Campos Neto e Fþeiredo, 1985; Morales, 1988; Cavalcante et al., 1979). Foi
t¿mbém incorporado o mapeamento realizado pelo autor no presente trabalho.

Modificaçôes ¡ealizadas em trechos da metade oriental do mapa devem-se a fiabalhos de

reco¡hecimento regional e fotointerpretação do autor.

Foram dest¿cados no mapa três conjuntos litológicos principais, à parte as

intrusões alcali¡as crei.âcicas (maciços Poços de Caldas e Boa Vista):

-rochas granulíticas þrincipaLmente no extremo setentrional do mapa);

-rochas p.áissico-migmatíticas (Complexos Pi-nbal e Caconde);

-rochas intrusivas plutônicas diversas.

A divisáo do conjunto páissico-migmatítico em duas u¡jdades procua

discriminar pacotes largams¡1g dominados por rochas supracnxtais (atribuídos ao

Complexo Caconde de Campos Neto, 1.985, 1991) de outro onde predominam rochas

"ortogtráissicâs" (Complexo Pin¡at). A relação entre os dois pacotes é no momento ainda
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controversa, mas cla¡amente pode se revestir de significado estratigráfico (e.g., os
nortognaisses" corresponderiem a rochas intrusivas nas supracrustais, ao seu embasamêDtor
eu aínd¿ a intercalações de rochas metavulcânicns ou metarcóseos/grauvacas?)

Por outro lado, os granulitos foram distingÍiidos em mapa por seu ca¡áter
metamórfico peculiar. Atguns autores designam sua área de ocorrência principal como
Faixa Alfenas-Guaxupé (e.g., Campos Neto, 1985), nome desprovido de conota@o
estratigráfica São em pafie correlatos dos gnaisses migmafiticos, mormeute os
'ortognaisses" do Complexo Pinhal; não é cla¡a a existência de rochas supracrustais
características do Complexo Caconde na referida faixa

222. Complexo Pinhal

A designação nComplexo Pinhal" é aqui atribulda ao conjunto de rochas
gnáissicas "granitóides", em parte cla¡amente ortoderivadas, guo predomina na porção sul
do Domínio Gua:rupé.

O termo'Grupo Pinhal" foi introduzido na literatura regional por lVernick
e Penalva (L974) para desþar urna \¡nidade granítica-migmatíticq de idade brasiliana,
resultante da profusa intrusão de granitóides em rochas do Grupo Ampa¡o" (unidade
essencialmente metåssedimenta¡, na acepção acima, de Wernicþ 1973). Já em 1983,
rWernick e Artur definiram o "Grupo Pinhal" como uma ncomplexa unidade gnáissica-

anatexítica-migmatítica (de injeçao)- granitóide, resultante de uma distinta anatexia das
rochas de unidades mais antigas".

Em ambos os casos, a utiliza$o do termo nGrupon carece de fundamentos
nos Códigos de Nomenclatura Estratigráfica (e.g., Petri et a1., 1986). Pa¡a a primeira
acepção ("rochas granitóides intn¡sivas", seria preferível um termo da nomenclatura
estratigráfica das rochas plutônicas (suite Pinhal?). Já a segunda acepção, oomo a própria
descrição evidenci4 corresponderia à de um Complexo (reunindo rochas metamórficas,
migmatíticas e ígneas intrusivas). Cumpre destacar, contudo, que parte das rochas
intn¡sivas reunidas no "Grupo Pinhal'de Wernick e Artur (1983) são separadas, mesmo

em mapas regionais, dos gnaisses e migmatitos, oomo por exemplo os granitóides
porfiríticos do batólito Pinhal-Ipuiuna (Vasconcellos e Janasi, 1939). Mais aind4 não
parece haver qualquer relaçâo genética entre elas e a migmatiz¿ção regional o que torna
injustificável mantê-las como parte do Grupo (melhor dizendo, Complexo) Pinhal.

Os poucos rnapeâmentos de algum detalhe realizados na porção sul do



Domínio Guaxupé revelam a ocorrência de rochas gnáissico-migmatfticas bastante
variadas, com mesossomas de composição granítica a diorítica (e.g., Morales, 19gg). A
identifica@o dos protolitos é muitas vezes dific4 mas rochas de nfinidades cla¡amente
metassedimentÍues parecem pouco e4pressivas. { migrnatização é intensa, e se reflete em
grandes volumes de g'anitos equigranulares róseos, que formam pequenos corpos
intrusivos e os leucossomas dos migmatitos. A denominação "Complexo pinhal, é aqui
adotada Pa¡a esse conjunto, e considera-se que trabnlhos de maior detalhe poderão vir a
disti"goit diferentes suites de rochas ortognáissicas e as áreas de metassertimentos aí
presentes. Pa¡a os granitos equigranulares anatéticos, deveria ser resguardada a
desþa@o "granitos tipo Pinhal" (Janasi e Ulbrich, 1991).

223. Complexo Caconde

Uma faixa significativa de rochas supracrustais migmatíticas, praticamente
confnua, se estende pela porção central do Domínio Guaxupé, principalmente a NE das
principais ocorrências de mangeritos e charnoquitos da suite São José do Rio pa¡do
(Figura 2.1). Embora com intercalações de ortognaisses, o predomínio de rochas de
efinidade sedimentar'é destacado na compilação de mapeamentos realizados na região
(Fúlfaro, t975; Oliveira et al., 1983; Jutiani et al, 1984;C-ampos Neto e Fþeiredo, 1985).

A designa@o Complexo Varginh4 proposta por Ebert (1971) para rochas
metassedimentares aflorantes na cunha de Guaxupê, na região de Varginha (MG), foi
adotada por alguns autores para todo o conjunto de rochas que oompõe o DomÍnio
Guaxupé (Cavalcante et al., t979; Jutiani et al., 1984; Oliveir4 1984). Em seu mapa de
integração, Wernick e Artur (1933) usaram o termo em sentido mais próximo ao original,
referindo-se a um pacote de rochas bastante peculiar, mapeado por Cavalcante et al.
(1979) oomo trma nnifl¿ds com predsmínis ds cianiø-granada gnaisses que aflora
externamente à faixa granulítica Alfenas-Guaxupé, na porção basal do terreno alóctone. A
associação com granulitos levou Wernick e Artur (1983) a Agrupar os dois pacotes no
"Complexo Varginha-Guaxupé". As rochas da faixa metassedimenta¡ central referidas no
parágrafo anterior contraståm notavelmente com as do Complexo Varginha e Campos
Neto (1985, 1991) optou por atribuir-lhes uma designação própria, a de C-omplexo
Caconde, flue é aqui adoøda

Três unidades litoestratigráficas foram descritas no C-omplexo Caconde
por Campos Neto e Fþeiredo (1985), a'basal" e a nsuperior" com predomínio de granada-
biotita gnaisses, e a 'intermediária", bastante ca¡acterística e aparentemente de grande

erpressão regional (Figura 2.1), formada por rochas metapsamíticas va¡iadas



þrincipalmente quartzitos impuros e gnaisses quartzosos). Outros tipos litológicos oomrtns
no Complexo Caconde são anfibolitos, rochas cálcio-siücáticas e, ocasionalmente,
mármores. Juliani et al. (1984), ao estuda¡ as ocorrências de ouro da região próxima à
cidade de Caconde, interpretaram parte do conjunto de rochas meta-supracrustais ali
presente como de origem wlcano-sedimentar'.

2 2.4. Faixa Alfenas-Guaxupé

Rochas granulíticas são predominantes na porção basal de þsmfnie
Gualrupé, e se estendem como uma faixa conúnu4 com largura média em torno de 10lm,
desde a região de Varginha-Elói Mendes (extremo oriental) até a oeste de Gua¡anésia-
Guaxupé, onde alcançam larguras superiores a 20lm e são encobertas por sedimentos da
Bacia do Pa¡aná.

As descri@es encontradas na üterah¡ra são em geral sr¡már'ias. O mapa de
Cavalcante et al. (1979) inclui a faixa em toda a sua extensão. Os autores referem-se à
ocorrência comum de rochas com pl4gioclásio ácido a intermediário predominante sobre o
feldspato alcalino (i.e., de composição enderbítica- cha¡noenderbftica) e mesmo de rochas
básicas. Esses diferentes tipos litológicos ooorreriâm, em muitos casos, intercalados, oom
nítido bandamento composicional. A despeito disso, esses autores incluÍram nessa me$na
unidade as rochas mangerltico-charnoquíticas homogêneas, meta-plutônicas, aflorantes
mais a sul (suite São José do Rio Pardo).

Cavalcante et al. (1979) distingüiram uma sub-unidade de granulitos ricos
em granada, que ocorre estn¡turalmente abaixo (a níveis crustais originais mais profundos)
dos granulitos "normais", e está melhor desenvolvida na metade oriental da faixa (região de
Varginha).

Santos (1937) estudou com algum detalhe os granulitos básicos que

ocorrem como bandas em meio aos granulitos de composição ácida-intermediária em uma
porção do extremo ocidental da faixa (Guaranésia, MG). Dois grupos composicionais de
granulitos básicos foram reconhecidos: gabronoritos, quimicamente comparáveis a basaltos
toleíticos, e monzonoritos, mais ricos em elementos incompadveis, como K Nq Zr e Nb.

As rela@es de contato entre a faixa granulítica Alfenas-Guaxupé e os

conjuntos migmalticos aflorantes a sul são aparentemente ü'ansicionais (e.g., Cavalcante

et al., t979), mas não se dispõe de leva¡tamentos de campo suficientemente detalhados
para confirmá-las. De qualquer forma, são comuns as ocorrências isoladas de granulitos



em meio aos migmatitos (e.9., o nchamoquito de Botelhos"; cf. item 323). Possfveis

relações entre as rochas granulíticas e os corpos mengeríticos-cha¡noqulticos da suite São

José do Rio Pardo não são conhecidas; em alguns casos, rochas composicionalmente efins

oom essa suite são referidas em meio aos granulitos (e.g., rochas da região de Arceburgo,
Oliveira et al., 1986). As evidências existentes indicam que as ocorrências da suite São José

do Rio Pa¡do constituem oorpos intrusivos nas rochas granulíticas, ello, por sua vez, devem

coresponder a meta-plutônicas mais ¿¡1igas oq em parte, a meta-supracrustais. Algumas

especulações sobre eventuais vÍnculos genéticos entre rochas dos dois conjuntos (origem

dos mangeritos-charnoquitos por firsão parcial de granulitos?) serão apresentadas adiante
(item 5.7).

2 2.5. Rochas granitóides

Um volume notável de rochas granitóides ocorre na "cunha de Guaxupé",

a ponto de, em trabelhos iniciais, Ebert (e.g., 1968) têla considerado como uma área

composta essencialmente por "granitóides assínticosn. Os trabalhos subseqüentes vêm

revela¡do a existência de uma va¡iedade apreciável de rochas plutônicas e metaplutônicas

na região, com amplo destaque para os diferentes tipos de granitóides. Alguns trabalhos

têm demonstrado, também, a ocorrência relativamente oomum de rochas meta-plutônicas

básicas em algunas porções dq dsmfnio. Entre elas, destacam-se os corpos de "anfibolitos'
a^florantes na região entre Campestre e Poço Fundo, interpretados como fragmentos de

corpos básicos plutônicos diferenciados, rompidos pela deformação e migmatiz¿ção

superimpostas (Choudhuri e Szabó, L982)

Três conjuntos principais de rochas granitóides intnrsivas nos complexos

Pinhal e Caconde são mostrados na Figura /.1; mangeritos-charnoquitos, granitóides

porfiríticos cálcio-alcalinos potássicos e sienitos. Um quarto conjunto presente na região

compreende os granitos róseos associados à migmatizago regional que já foram

abordados no item referente ao Complexo Pinhal.

O quadro geocronológco çe pode ser atualmente esboçado para a âreaê
precário, principalmente no que se refere a metodologas de maior confiabilidade na

identificação de idades magmáticas. A agravar a situação, tem-se o intenso

retrabalhemento a que foi submetida toda a região no ciclo Brasiüano. A despeito disso, as

evidências petrológicas são cla¡as em apontar ambientes genéticos muito contrast¿dos para

cada um dos quatro conjuntos de granitóides acima referidos. As rela@es estrutu¡ais

sugerem que essas associações plutônicas não se formaran contemporaneamente, üras em

uma sucessão temporal bem definid4 conquanto ainda nã,o resolvida em certos aspectos,



pois algumas relaçóes-chave ainda precisam ser estabelecidas. A argumentaçáo acima
sugere mais uma vez, de qualquer maneira, ser desaconselhável agrupar todas as ¡ochas
granitóides da regiáo em uma mesma unidade estratigáficå, como propõem alguns autores
(e.g., Artur, 1988).

A relaçáo de idade entre a s¿i¡s m¡ngeríticachamoquítica São José do
Rio Pa¡do e os grânìtóides cálcioalcalinos potássicos é um exemplo de relação-chave ainda
náo resolvida. As fueas de exposição das duas associações se superpoem em vários trechos
do domínio, possivelmente mais do que sugere o mapa da Figura 2.1., mas algrms fatores se

aliâm para tornar a investigaçáo uma ta¡efa complexa:

-em algumas áreas onde as suites estão em contato (e.g., arredores de Sáo

José do Rio Pardo-SP ou de Machado-MG), os granitóides cálcio-alc¿linos exibem facies

charnoquíticas de cor esverdeada que, à primeira vista, se assemelham às rochas da suite

mangerítica (distinguem-se porém por seu caráter porfirítico e riqueza em biotiø);
-faltam investigações de campo voltadas especificamente para o problema;

-faltam dados geocronológicos adequados.

Consideraçóes tectônicås gerais (Campos Neto et al., 1988; Janasi e

IJlbrich, 1991: ver item 6.3, adiante) são sugestivas de uma idade mais antiga para a suite

¡¡a ngerítica-

A intrusão dos dois maciços sieníticos a.florantes a leste de Poços de

Caldas é claramente posterior à das duas associações anteriores e à migmatizaçáo regional,

como mostram as relações identificadas no presente trabalho (cf. capítulo 4).

A migmatizaçao regional, à qual se associam os granitos "tipo Pinhal", é

polifásic4 mas o intervalo de tempo em que ela ocor¡eu é mais um problema fundamental

que aguarda investigações através de metodologias geocronológicas adequadas. Parece ter
ocorrido em boa parte após a intrusão das associaçõe5 ¡lzngeríticå e cálcio-alcalina

potássica, já que ambas sáo localmente invadidas por biotita g'¡nitos róseos

equigranulares comparáveis aos do "tipo Pinhal'.

A suite mangerlticå-charnoqufticâ Sáo José do Rio Pardo

A identificação do caráter metaplutônico e predominantemente pobre em

quartzo (m"ngerítico) dos "charnoquitos" aflorantes na região de São José do Rio Pardo-

SP é devida a Campos Neto e Figueiredo (1985). Em trabelhos anteriores, esses

"charnoquitos" er¡m considerados ¡ochas metamórficas de facies g¡anulito, e não eram



distingüidos dos granulitos bandados aflo¡antes na Faixa Alfenas-Guaxupé (e.g.,
Cavalca¡te et al., 1979). Já tinham, contudo, sido alvo de t¡abalhos petrográficos
detalhados, onde as suas principais feições texturais e mineralógicas for¡ m descritas
(Oliveira i973).

Em 1988, Campos Neto e colaboradores apresetrtaram um artigo
específico sobre a "suite mangerítica Sáo José do Rio pardo,'. De posse de dados
geoqulmicos, os autores destacaram as c¿racterísticas peculiares apresentadas pelas rochas
da suite, que permitiram co¡relacionálas à "série 6¡ngerítica", encontrada em províncias
anorogênicas mesoproterozóicas do Hemisfério Norte. Foram apresentados mapas de
distribuição regional da suite, com ênfase ta ârea de São José do Rio Pa¡do, mas inch,indo
já alguns resultados preliminares do mapeamento executado para esta tese.

A Figura 2.1 foi concebida para abranger a âtea de aflo¡amentos principal
da suite São José do Rio Pa¡do, que forma uma faixa praticamente contínua desde a região
de Mococa-SP (a NW, onde é encoberta por serìimentos da Bacia do Paraná) até pouco a
SE de Campesüe-Mc. A. extensão totat alcånçå cerca de 100 km- Essas ocorrências

formam corpos tabì¡lares não muito espessos (em alguns casos, pou€s centenas de
metros), dobrados e intercalados com as rochas encaixantes. A direção predominante da

faixa (NW-SE) é freqüentemente perturbada em zonas de cis¡lh¿ns¡¡o de direção NE
superimpostas (Figura 2.1.; d. item 2.3). A continuidade de ocor¡ência da suite na escala

apresentada é ainda assim notável, descontado obviemente o truncamento provocado pela
ìntrusão alcalina cretâcica. de Poços de Caldas. A hipótese de se tratar de um corpo
princþal r'rnico, entretanto, parece pouco provável como sugerem argumeûtos geológicos e

petrológicos a serem apresentados adiante (item 5.6.2). De qualquer form4 algumas

ocorrências menores isoladas poderiam corresponder a repetições por dobramento de

intrusões presentes na faixa de afloramentos principal, como ilustrado por Campos Neto et
at. (1988, Figura 3).

Não são co¡lecidas intrusões refeúveis à suite São José do Rio Pardo a
sr¡l da área mostrada na Figura 2.1.. Por outro lado, volumes possivelmente pequenos (mas

einda desconhecidos) de ¡angeritos são enconúados em direçáo à base da NESG (a norte

e a leste da área do mapa), em parte como corpos intrusivos no próprio ci¡turão
granulítico Alfenas-Guaxupé (e.g., ocorrência de Paraguaçu; Arn:r, 1988; pequenas (?)

int¡usões denûo do "charnoquito" de Machado; d. item 6.3)

As ocorrências da região de Sáo José do Rio Pa¡do fo¡am interpretadas

por Campos Neto et al. (1988) ç66s "5ills" diferenciados nos quais as rochas mais

fracionadas ("hornblenda granitos") aparecem na porção basal. Convém destacar, contudo,

a falta de dados estmtu¡ais e petrográficos suficientemente detalhados para permitir o



reconhecimento seguro de situações desse tipo na maior parte das ocorrências da suite.

Os dados químicos apresentados por Campos Neto et al. (1988) serâo

utilizados para comparação com aqueles obtidos para a á¡ea estudada nesta tese no item
5.3.3. Da mesma form4 se¡ão feitas posteriormente algumas especulações sobre os dados

isotópicos (mormente Rb-Sr) apresentådos por esses e out¡os autores (Oliveira et al., 1986;

Artur, 1988). Adianta-se desde já que, embora até abundantes, os dados Rb-Sr não têm

levado a ¡esultados conclusivos quanto à idade das intrusÕes, ¡efletindo uma intensa re-

homogeneizaçáo desse sistema isotópico du¡a¡te o ciclo Brasiliano.

Granitóides s{lsi6-alçqlin0}s potássicos

Trata-se de uma associação gradtóide çs6 ampla variação petrográ.fica"

na qual são incluídos desde gabros e monzodioritos até sienogaûitos, e aflora por extensas

áreas, principalmente no extremo sul do Domínio Guaxupé, onde forma o batólito Pin¡al-

Ipuiúna- Foi agrupada por algur:s autores com os grani¡s5 anatéticos "tipo Pinhal" þarece
corresponder aos "granitos não formadores de migmatitos" de Wernick e Penalv4 1980), o

que não se justifica, em funçao das diferenças patentes de idade e processo genético

(Hasui, 1983; Vasconcellos e Janasi" 1989). Os ganitóides da associação cálcio-alcalina são

dominantemente porfiríticos, e em geral homogêneos, ca¡acterísticås que ajudam na sua

separação, no campo, dos granitos "tipo Pinhal".

O autor teve a oportu-nidade de loma¡ parte de um t¡abalho de

mapeâmento de reconhecimento do batólito Pir:lal-Ipuiún4 em átea superior a 800 km2

(Vasconcellos e Janasi, 1989). O mapa então produzido tem sido aprimorado e utilizado

como base para estudos pefiográficoq químicos e isotópicos que estáo sendo realizados

por Regina C. Haddad (tese em preparação).

No mapa apresentado por Vasconcellos e Janasi, for'- reconhecidas três

rnidades principais no batólito, compostas por facies peÍográñcas agrupadas segundo a

sua composiç,ão, como indicado pela moda e índice de cor:

-unidade São José da Prata (10Vo da área do batólito), mais antig4

composta por monzodioritos escuros (índice de cor apr. 20) equigranulares a porfiríticos;

-unidade Ipuiúna (55Vo em área), com biotita-hornblenda monzog'anitos e

granodioritos porfiríticos (megacristais de feldspato alcalino com 3 a 5 cm; índices de cor

em torno de t2-L5);

-r¡ddade Serra do Pau-d'Alho (35Va em área), com sienogr¡ni1s5

porfiróides grossos, róseos, em parte hololeucocráticos (tendo em geral biotita como único



máfico importante).

Uma foliação penetrativa, interpretada como de origem tectônica þós-
emplacement), encontra-se impressa nas ¡ochas de todas as u¡ridades. Os minerais

acessórios encontrados sáo, tâmbén¡, os mesmos (opacos, apatitå, tiranitå" allanita zircao)
nas diferentes unidades, natur'rlmente em conteúdos menores nas rochas mais claras.

Algus argumentos fo¡am invocados pelos autores asma para uma
comparaçáo entre esses graritóides e os granile5 l-Co¡dilhei¡anos, formados em ambiente
orogênico por consumo de placa oceânica (e.g., Pitcher, 1982). Entre eles, destacam-se:

amplo trend composicional; evidências de importante contribuição de material básico

proveniente do manto (corpos de gabro; enclaves microgranulares escuros); gra¡de volume
de rochas, aflorante em batólitos alongados. A despeito de seu caráter cálcio-alcalino bem
marcado, contudo, essa associaçâo granitóide confiasta com os grznitóides co¡dilheiranos

típicos por seus conteúdos eievados de potássio (evidenciados, por exemplo, pela

composição modal das rochas intermediárias).

Outras oco¡rências de granitóides cálcio-alc¿Iinos potássicos,

petog¡añcamente muito semelhantes às presentes no batólito Pinhal-Ipuiúna têm sido

mapeadas no Domínio Guaxupé. Algumas delas ocor¡em notaveLmente associadas aos

sienitos tardios (nas bordas ou no interior desses maciços), como observado na área

enfocada nesta tese.

A ocorrência de São Sebastião da Grama (a oeste do maciço alcalino

Poços de Caldas) foi mapeada por Morales (1988). As descrições e ilustrações

apresentadas pelo autor indicam tatar-se de rochas similales às da \nidade lpuiúna',
acima descrita. De acordo com esse autor, os granitos porfiríticos passam lateralmente, por
incremento da deforma@o, a "gnaisses ocela¡es". A continuidade NW da faixa onde

ocorrem essas rochas na Folha São José do Rio Pardo foi mapeada como "mismatitos

oftalmíticos" por Campos Neto e Fþeiredo (1985), ao que tudo indica equivalentes a

esses "p.aisses ocela¡es". Desse modo, é possível que existem volumes ¡elativamente

grandes de granitóides cálcio-alcalinos pertencentes à associaçáo em questão em porções

mais basais da NESG, os1¿ qinda ûáo incluídos por se mostrarem mais deformados ou com
mins¡alegi¿ anidra ("chamoquitos", ver item 6.3).

Maciços sienlticos

Dois meciços sieníticos subcirculares ocorrem a leste da intrusão alcalina



de Poços de Caìdas (Figura 2.1). o maciço Ped¡a Branca sustenta relevo destacado na
regiáo a sul da cidade de caldas-MG, e foi inicialmente interp¡etado como produto de
fenitizaçao provocada pelo mag'rn¿1i56o arcalino cretácico (e.g., Elrer! 1959). Em projetos
de mape¡mento realizados na regiáo em meados da década de 70 (Fúlfaro, 1975), foram
delineadas as duas ocor¡ências, ¡econhecidas como ,'gnaisses sieníticos" p¡é-cambria¡os. A
ocor¡ênsia setentrional, separada por rocbas granitóides e p.áissicas do maciço alcalino,
passou a se¡ referida por algu::s autores pelo nome de "norte de Caldas,,.

o maciço pedra B¡anca foi posteriormente mapeado por winters (19g1),
que apresenlou argumentos conclusivos para a origem m¡g.rnática das rochas e da notável
foliação por elas exibida. o autor reconheceu um padrão de zoneamento no maciç¡, com
rrm ¡lislse de sienitos supersaturados (atê 6vo de quarøo) portadores de piroxênio incolor,
cálcico ("diopsídio") circundado por sienitos satu¡ados (em um loc¿]" com nefelina)
portadores de piroxênio esve¡deado ("egirina-augita"). O zone¡mento seria inve¡so ao
esperado c¿so as rochas fossem produtos de feniti"açáo provocada pelo maciço poços de
caldas (as rochas mais ¡icas em quartzo oco.'em juato à htrusão atcalin4 que na
realidade f¡turcou praticamente toda a metade ocidental do maciço pedra Branca). Além
disso, o contato externo do maciço sienítico com granitóides mostrava-se abrupto, embora
o autor não tenha obtido relações de contato decisivas quanto à idade relativa entre
sienitos e grani195. A laminago dos sienitos, que acomprnha os cont¿tos externos do
haciço com mergulhos domin:ntemente centrípetos, foi atribuída a fl¡xo maemático.

Tentativas de data@o do maciço pelo método Rb-Sr forsm prejudicadas
pelos conteúdos muito elevados de Sr de todas as amostras an¡lisadas, que
impossibiJitar¡m rm s5p¡lhams¡fo adequado em diagr"ma5 isosôtricos (Winters, 19g1).
Idades K-Ar confirrnarzm, de qualquer form4 a idade pré-Cambriana das rochas sieníticas
(580 + 30 Ma em feldspato porássico, e 630 + 20 Ma em biotita). Algumas considerações
adicionais sobre os dados Rb-sr para esse maciço serão apresentadas tro item 4.3.3.

A ocorrência setentrionar ('norte de caldas") recebeu pouca atençáo tra
literatur4 aparecendo ûos mapas de Fúlfa¡o (1975) e (apenas parcialmente) de cavalcante
etú. (1979). Foi mapeada em detalhe no presente trabalho, e ¡ebatizada com o nome de
Capituva.

23. GEOIÆGIA ESTRUTT]RAL E METAMORFISMO

Hasui (i983) atribuiu a origem da fotia@o principal apresentada peras
¡ochas met,mórñcas do Domínio Guaxupé a um cis¡lhamento dúctil de baixo ânguJo de



mergulho desenvolvido em altas temperaturas (facies aafibolito-granulito). Reconheceu

ailda que a ela se associa sistematicamente uma destac¿da lineação de esti¡amento

ming¡¿1.

Essa foliaçáo tem direçåo predominante WN'W e mergulhos baixos para

SW por quase todo o domínìo, como mostram estudos de distribuiçâo estatística nas

regiões de Sáo José do Rio Pardo (N56W26SW no Complexo Pi¡ìal e N46ìV/18SW no

Complexo Caconde, a norte do Rio Pardo; Campos Neto e Figueiredo, 1985) e Sáo João

da Boa Vista (N60W/45SW na porção NE da Folha homônima; Morales, 1988). As

atitudes de foliaçoes na porçáo do Domínio Guaxupé mostrada na Figura 2.7 sâo

represetrtativas desse padráo geral, característico de toda a porção central da NESG. Nota-

se :inda que as foliaçöes sofrem inflexões para NNE em faixas quase que igualmente

espaçadas associadas a zotras de cisalhamento de alto ângulo de mergulho. Junto aos

limites da NESG, as foliaçóes têm mergulhos que seguem aproximadamente seus contatos

externos e (em certos locais) refletem a retomada desses coDtatos por faixas de

transcorrência p$5-ç¿valganento.

O padrão estrutual da por@o central do Domínio Guaxupé foi estudado

com maior detelhe po¡ Campos Neto e Fþeiredo (1985). Para esses autores, a foliação Sn

principal corresponde à foliação tectônica primária nos ortopaisses do Complexo Pinlal

na regiáo de Sáo José do Rio Pa¡do. Já nas rochas supracn¡stais do Complexo Caconde,

ela transpõe uma superficie pretérita Sn-1. As lineações de esti¡amento mineral a ela

associadas mostram marcante orienta€o ûa direção NW-SE, com caimentos baixos nos

dois sentidos; sua orientação estatística preferencial é S38E/10o. O padrão de lineaçöes

seria indicativo de tra.nsporte no sentido NW, associado a esti¡amento e cisalhamento

dúcril durante a deformaçáo principal. A foliação Sn teria originalmente orientação

próxima à horÞontal, e a orientaçáo NW predominante refleti¡ia a superposição de uma

fase de dobramentos Fn+1, reconhecida em escala de aflo¡ernento e em dobras

macroscópicas quase isoclinais, desenvolvidas em reqime dúctil e sob condi@es da facies

anfibolito. Seguiu-se uma fase de dobramentos flexurais Fn+2, com planos axiais

fortemente inclinados para SW a subvertic¿is, t¿mbém orientada NW, e reconhecida em

ondulações suaves nos ortognaisses e em mega-estruturas locais, como a nordeste de

Mococa-SP. Finalmente, desenvolveram-se as faixas de cisâlhamento de alto ângulo de

mergulho com direçáo NE (Fn+3), czractet'tzadas como "cor¡edores de deformaçáo

dúctil", onde loc¿lmente rochas miloníticas e protomilodticås foram geradas (a baixas

temperatufas) em falhas tta¡scorreûtes que evoluíram para falhas normais, portanto na

passagem entre os regrms5 dúctil e ruptil. As estrutur¿s anterìores foram infletidas para

NE, geraado-se assim mega-dobras descontínuas com caimento axial para sul e um paùão

de interferência regional em "c¿ixa de ovos".



Morales (1988) apresentou um esquema de evolução estrutual pa¡a a
regiäo de São João da Boa Vista imediatamente a sul de Sáo José do Rio Pardo. Nessa

região, as ocorrências de rocbas supracrustais são raras, mas o autor reconheceu uma fase

de metamorfismo e geração de foliaçã.o pré-foliação prircipal em todo o conjunto

migmatítico exposto. O esquema admitido pelo autor é mais simples que o de Campos

Neto e Figueiredo (1985). As orientaçÕes predominantes de foliação e lineaçáo principais

teriam se originado durante o evento de cisalhamento dúctil de baixo âlgulo a altas

temperaturas e com trânsporte na direçáo NW-SE. O prhcipal evento superimposto seria

o desenvolvimento de zonas de sis¡lh¡mento de alto ângulo e dirego NNE que provocam

inflexões da foliaçáo principal (fase Fn+3 de Campos Neto e Figueiredo), e teriam se

desenvolvido ainda sob condiçÕes metamórficås da facies anñbolìto.

Algumas tentativas de avaliaçáo quantitativa das condições de pressão e

temperatura duraote o pico do metâmorfismo na região são encont¡adas na literatüa.

Oüveira e Alves (1974) discutirâm a presença de wollastonita

(interpretada cono produto de metamorfismo regional de alto grau) em rochas cálcio-

silicáticas na região de Caconde-SP, e sugeriram a sua formação a temperaturas da ordem

de 680-7600 C, e pressões de 5,3 a 6,6 kb, por analogia com dados de literatura

Oliveira e Hypolito (1978) apresentaram análises de pares orto e

clinopiroxênio de rochas charnoqulticas da região de Sâo José do Rio Pa¡do. O tren¿

composicional obtido se assemelha aos de séries metamórficas (com um "hiato" amplo

entre as composiçóes dos dois piroxênios). Foram obtidas temperaturas no intewalo 795-

8830 C pelo método de Wood & Benno (1973); vários auto¡es (e.9., Fþeiredo, 198i) têm

proposto qùe esse método fornece temperatuas excessivamente elevadas, de modo que os

valores mais adequados seriam ap¡. 600 C mais baixos.

Olivei¡a e Ruberti (1979) estudaram equilíbrios em gnaisses kiuigíticos

da mesma regiáo, fazendo esFmativas através do termobarômetro granada-cordierita e do

termômetro granada-biotita- Os autores utilizaram várias calibrações, e preferirem os

valores obtidos pela de Thompson (1976): 74U770o C e 5,9-ó,3 kb (granada-cordierita).

Santos (1987) apresetrtou estimativas de pressão e temperatura de

cristalização para os granulitos básicos de Guaranésia-MG. Os valores de T foram obtidos

a partir de pares de orto e clinophoxêtrio coexistentes. Os valores mais confiáveis forem

obtidos pelo método de Kretz (1982):763 + 600 C (termômetro de troca) e 743 + 60o C

(termômetro de solrar)- Os valores médios obtidos pelo termômetro de Wood e B¡nno

(1973) seriam semelhantes, se rìiminrídos de 600 C (apr.7650 C), o mesmo ocorrendo com

os valores obtidos segundo o método de Wells (1977), se rliminuídos de 10@ C (apr- 7ó0o



C). A autora apresentou também est:mativas da pressão de cristalização (cerca de 7-8 kb)

a partir do conteúdo de Al dos piroxênios, mzs a metodologia empregada é pouco clara

Uma tese de doutoramento em desenvolvimento (AC.B.C. Vasconcellos)

procura definir as variações nas condições f[sico-qufmicas de metamorfismo (em especiaf

pressão e temperatura) no interior da NESG. Os resultados preliminares, apresentados em

Vasconcellos et al. (1991), sugerem variações de pressão muito expressivas, desde 11 + 1

kb nas porções basais da nappe até 4,5 + 05 kb na sua parte superior (a sul). Os valores

obtidos pela barometria granada-cordierita na região de São José do Rio Pardo (apr. 6 kb;

Oliveira e Ruberti, L979) são, a grosso modo, coerentes com esse quadro geral' dada a

localizaSo dessa região, em nfveis intermediários da estrutura alóctone. Os valores de

temperatura reportados por Vasconcellos et al. (1991) são, em linhas gerais, um pouco

superiores aos obtidos para as regiões de São José do Rio Pa¡do e Gua¡anésia (em torno

de 75G800o C), 
" 

pouco variados entre as porçöes basais (900 + 50o C) e superiores (820

+ 50o C) da NESG.

2.4. GEOCRONOLoGIA

Os dados geocronológcos existentes no Domínio Guaxupé são

relativanente esparsos, e praticamente restritos a determina@es Rb-Sr e K-Ar. Em muitos

6¿þalhe5 regionais, admite-se que o domÍnio é formado predominantemente por rochas

antigas (do Arqueano.Paleoproterozóico), em parte retrabalhadas no Neoproterozûico

(e.g., Hasui et a1., 1981; Wernick e Artur, 1983; Artur, 1988). As idades existentes, contudo,

concentram-se fortemente no final do NeoproterozÍico (ca 65ù550 Ma), e não se dispõe,

atê o momento, de idades pré-brasilianas confiáveis.

As determinações Rb-Sr publicadas referem-se exclusiva.mente a rochas

gfanitóides intrusivas e a migmatitos, que de fato devem ter idade neoProterozóica- Os

valores numéricos obtidos são contudo de interpretação dúbia Dois fatores distintos têm

tido contribuição eþtiva nessa problemática-

Um deles, diffcil de ser contornado, ê a intensa rehomogeneização

isotópica de expressão regional provocada pelo ciclo Brasiliano em toda a extensão do

Domínio Guaxupé. Nesse sentido, idades RÞSr de rochas geradas previa.mente a esse(s)

evento(s) serão natu¡almente de dificil interpreta@o, podendo apresentår valores

correspondentes à idade de formação das rochas, à idade do(s) evento(s) de

recristålização, ou ainda valores intermediários entre ambos.



O outro fator é metodológico, e inclui o conjunto de "artificios" a que se

tem lançado mão para a obtenção de amostas com espnlhamento adequado em diagramas

isocrônicos, muitos deles passfveis de críticas do ponto de vista petrológico. Muius das

isócronas foram construídas para um afloramento único, solução adotada devido à falta de

mapas com detalhe suficiente para ¿ dslimitação de corpos geológicos e à falta de estudos

petrológicos que definis5e6 claramente o ca¡áter cogenético de amostras de composição

diferente. A situação mais comum em oorpos plutônicos granitóides é que r m afloramento

exiba rochas relativamente homogêneas em termos químicos. Existindo tipos com variação

quÍmica suficiente para a construção de uma isócrona, normalmente os contatos en'tre eles

são abruptos. Tal fato, em si, não constin¡i impeditivo para a obtenção da isócrona, desde

que dois princípios básicos sejam respeitados: (1) a diferença de idades (se existente) entre

os dois tipos é pouco signifiç¿¡iva" e (2) as âmostras têm a mesma razÃo inicial de Sr (o que

deverá ser verdadeiro se elas são consangüíneas).

A maior parte das determinaçÕes Rb-Sr existentes no Domínio Gua:rupé

foi obtida em charnoquitos e mangeritos atribuídos à suite São José do Rio Pa¡do. Duas

isócronas de afloramento foram apresentadas por Oliveira et al. (1986) para rochas das

proximidades da cidade de São José do Rio Pardo. Uma delas þonto 201) apresenta

elevada imprecisão (660 + L?SMa Sr(i)= 0,7093), pois foi construída com cinco amostras

que, em termos de espalhamento, correspondem praticamente a dois pontos. Na outra

isócrona þonto 184), o problema foi contornado com a inclusão de uma amostra mais e

outra menos diferenciada que os "cha¡noquitos" comrurs. Falta descri@o adequada da

situa@o geológica dessas amostras; a mais 'básica" þonto mais próximo à origem)

pertence a um afloramento vizinho (1S5) e é descrita como "enderbítica", composição não

encontrada em rochas da suite São José do Rio Pa¡do (cf. cap. 5). A outra tem razÃo

Rbr/Sræ muito elevada; possivelmente corresponde aos ndiques" graníticos observados

nesse afloramento, cuja relação genética com os "charnoquitos" é incerta- De qualquer

forma, a idade obtida é semelhante à anterior (650 + 40 M4 Sr(i)= 0,7078), e pode estar

registrando um evento geológico regional importante.

Cabe também tecer algumas considerações sobre a idade de apr. 780 Ma

obtida pelo método U-Pb (concórdia) em zircões por Oliveira et al. (1986). A discórdia

traçada por esses autores reúne três amostras, das quais u'rra é de um "granulito sienítico"

da região de Arceburgo, guê aparentemente pertence ao conjunto de granulitos da Faixa

Alfenas-Guaxupé. As outras duas são do ponto 1&4, onde foi obtida a isócrona Rb-Sr

acima; ocorre que uma delas corresponde à amostra com alto conteúdo de Rb (talvez um

granito, como exposto no parágrafo anterior). Não foi possível reproduzir o resultado

obtido por Oliveira et al. (1986) através do programa YORIGIT, utilizado no Cepegeo-

USP. Forçando o intercepto inferior para o valor de 270 Ma indicado por esses autores,



obtém-se um intercepto superior a730 Ma (e não 780 Ma), com erro muito grande (Ln4
Ma). Forçaudo o intercepto inferior para z-ero, a idade obtida é também muito imprecisa

(659 + 199 Ma), o que não surpreende, dado o caráter não cogenético das amostras.

Utilizando-se apeDas as duas ?mostras do a.floremento 1&4, obtém-se, pelo mesmo

programa, valo¡es de 663 + 1 Ma (com intercepto i¡ferior a -56 + 9 Ma) orq forçando o

intercepto inferior paÍazeto,669 + 9 Ma

Os dados Rb-Sr obtidos por Campos Neto et al. (1988) para um

afloramento de mangeritos da mesma suite próximo a Divinolândia-SP fornecerrm

resultados diferentes. Das nove amos6¿5 analisadas, duas foram descartadas para a

confecção da isócronq por pertencerem a um grupo quÍmico distinto ("-ostras CAÌ''I13f e

h; ver contudo item 533, adiante), e obteve-se a idade de 933 + 16 Ma (Sr(i)=O,7W.

Dois dos sete pontos utilizados (CAN13g e j) oorrespondem a um terceiro grupo qufmico

(mangeritos de alto Fe, mais pobres em Sr; ver item 5.33). Dada a possibilidade de esse

grupo apresentår razões iniciais de Sr distintas das do grupo principal, e em função de

considerações geoquímicas a serem apresentadas adiante, uma reinterpretação para os

dados de Canpos Neto et al. (1988) será apresentada no item 5-7-

Artur (1988) apresentou duas isócronas de "charnoquitosn que formam

pequenos corpos isolados das ocorrências principais, situados a NE, já em porções mais

basais da NESG þróximo à Faixa Alfenas-Guaxupé). As idades são mais baixas que as

previamente citadas: 560 + 20 Ma (Sr(i)= 0,7107) para o colpo de Paraguaçu, e 565 + 35

Ma (Sr(i) =0,7076)para o da região de Machado. Visitas de campo sugerem que as rochas

que ocorrem no aflora.mento datado em Par4guaçu são parecidas oom as da suite São José

do Rio Pa¡do (e se encaixam em granulitos, AC. Vasconcellos, couL pessoal); rochas

simila¡es também ocorrem próximo a Machado, embora na região também ocorram

charnoquitos cálcio-alcalinos geneticamente distintos (cf. item 3.4).

Outros dois afloramentos dat¿dos por Artur (1988) no mesmo setor da

NESG, ambos de granada-biotita granito gnáissico porfirítico, localmente blastomilonítico,

forneceram idades também muito baixas (510 + 50 Ma e 585 + 40 Ma). Nesses dois cÍlsos'

as isócronas têm poucos pontos (4) e elevado MS\UD, o que, de acordo com o autor, "deve

resulta¡ de fatta de uma boa homogerreiza$ro do materiat preparadon, o que poderia ser

causado pela "granulação um tanto grosseira da-s rochas". Dessa form4 parece que as

idades muito jovens obtidas em todos esses cfisos poderiam resulta¡ de:

l-superimposi@o de r¡m evento regional tardio importante nesse setor da

NESG, com rehomogeneização isotópica de rochas;

2-¿¡álise de ¡mostras de tamanho não suficiente Para representar o

conteúdo de Rb e Sr da rocha Isso poderia possibilitar o espalhanento no di4gr¡ma



isocrônico, Dâs o resultado teria sienificado comparável ao de uma isócro¡¿ mine¡¿t,
registrando a idade de equilfbrios qufmicos finais entre os mins¡ais.

Duas isócronas de granitos equigranulares, aparentemente do 'tipo
P¡nhal'(associado5 | migmatização regional) são encontrad¿N na literatura

Winters (1981) apresentou uma isócrona de 5 pontos para granitos que
circuadam o maciço sienftico Pedra Branca Três delas são de um mesmo afloranento, e
mostram pequenas variaçÕes no conteúdo de Rb e Sr. O espalhamento foi conseguido com
a inclusão de emostras de outros afloramentos, uma com razÁo Rb/Sr muito -aior (que
define a inclinação da isócrona) e outra com baixa razão Rb/Sr (defininfle assim a razÃo
inicial)- A última amostra corresponde a um "granito porfiróide" que possivetnente não é
de tipo Pinhal, mas da associação cálcio-alcalina potássica- A idade (570 + 6 Ma) e nzÃo
inicial (0'711) apresentados pela isócrona são, pois, pouco confiáveis. Cumpre destacar que
as três emostras de granito equigranula¡ do mesmo a.floramento mostram idades Rb-Sr
convencionais para Sr(i) admitido= 0,70S muito próximas, em torno de 650 Ma (Winters,
1981; d. Tabela 4.6).

Por fim, Campos Neto et al. (1988) apresentaram nma isócrona que rerine
leucossomns graníticos róseos e mesossomas gnáissicos amostrados em rrm afloramento de
migmatitos na porção meridional da Folha São José do Rio Pardo, e obtiveram a idade de
830 + 9 Mq com Sr(i)= 0,7057.



3.1. APRESENTAçIO DO MAPA GEOLóGICO

A ârea levantada em 1:50.000 (apr.6?ß lmz) situa-se entre as cidades de
Caldas (a SW) e Campestre (a NE), no sudoeste do Estado de Minas Gerais,
compreendendo partes das Folhas topográficas Caldas e Rio Capivari, além do extremo sul
da Folha Botelhos (Anexo A). Mapas geológicos prévios se restringem aos levantamentos

em 1:50.000 realizados pelo Projeto Caldas (FúHaro, 7975) nas Folhas Caldas e Rio
Capivari e ao mapa da Folha Vargínha 1:ã0.000 do Projeto Sapucaí (C-avalcante et al.,
re79).

À parte os aluviões recentes, as rochas mais jovens aflorantes na área são

os fonolitos e nefelina sienitos do maciço alcalino Poços de Caldas (e do seu nsatélite"

situado a norte, o maciço Boa Vista), de idade cretâciea, (nbric\ 1984). O eshrdo dessas

rochas foge ao interesse do presente trabalho, e assim apenas foi delineado no m¿pa
geológico (Figura 3.1 e Anexo A) o contorno externo das intrusões; mapas onde é
mostrada a complexidade interna do maciço de Poços de Caldas (uma das maiores

ocorrências de rochas alcalinas do mundo) podem ser encontrados em Ellert (1959) e
Ulbrich (19&t), entre outros.

Foi proposto por alguns autores que a intrusão do maciço de Poços de

Caldas teria provocado transforma@es importantes nas suas rochas encaixantes, gerando
possíveis fenitos (Ellert" 1959; Cavalcante et al., 1979>. Ficou evidente, durante o
desenvolvimento do presente trabalho, que a ocorrência de rochas pobres em quartzo

(sienitos, mangeritos) na área não é resultado de processos de 'dessilicifi@Ção", mas feição

original e ca¡acterística dos magmas que as gerarauL Transforma@es localizadas, em
alguns casos com evidente introdução de material proveniente dos mâgrnas alcalinos,

foram conhrdo identificadas nas proximidades da intrusão de Poços de Caldas, e serão

descritas resumidamente no item 55.3.

O maciço sienítico Capituva (Janasi, 1989), de forma elipsoidal com
maior alongamento na direção NW-SE, ocupa a porção centro-ocidental do mapa (Figura

3.1) e constitui a última manifestação magmátiça pré{ambriana na área Sua forma em

planta resulta da zuperposição parcial de quatro pulsos intnrsivos; runa pequena ocorrência

satélite a NE deve constinrir um quinto e derradeiro foco magmático. No mapa

c¡pfruo s
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apresentado no Anexo A, as diferentes 'nidades são identificadas pelo símbolo Cpo,
seguidos de números (1 a 5) que identificam os pulsos em que elas aparecem e de letras
minúsculas que distingüem a sua seqüência de intn¡são (note-se, contudo, que em muitos
casos as unidades correspondem a variações texturais dentro de um mesmo corpo
intrusivo). Essas rochas sieníticas serão apresentadas e discutidas, com ênfase petrológica e
estnrtural, no próximo capítulo.

Por toda a ârea estudada, como ê regra no Domínio Guaxupé, as rochas
mais antigas mostram-se basta¡te deformadas, e foram afetadas, em graus variados, por
processos de migmatização durante o ciclo Brasiliano. Tais fatores, aliados às condições
muitas vezes precárias de afloramento, preþdicam sobremaneira a observação das
relações de contato entre as nnidades. Mesmo as unidades de derivação plutônica
apresentåm-se com formas alongadas, e seus cont¿tos se dãq em escala de map4
paralelamente à foliação nelas impressa Também a migmatização obliterou localmente as

relaçÕes originais, seja transformando parcialmente as rochas, seja gerando uma série de
pequenos corpos intrusivos de granitos "anatéticos" que se espalham pela área Como
resultado desses problemas, a coluna estratigráfica aqui adotada (Figu¡a 3.1; Anexo A) é

ca¡ente, em alguns casos, de relações de campo conclusivas.

Em linhas gerais, as rochas meis ¿n1igs5 que o maciço sienítico Capinrva
podem ser agrupadas em dois conjuntos de rochas gnáissico-migmatíticas e três conjuntos
de rochas granitóides foliadas bem característicos.

Entre as rochas gnáissico-migmatíticas, distingäiu-se um conjunto
flsminanfemente supracnrstal (correlacionado ao Complexo C-aconde de Campos Neto,
1985, e predominante nas porções norte e leste do mapa) e outro dominado por
ortognaisses (correlacionado ao Complexo Pinhal de Campos Neto e Fþeiredo, 1985, e
predominante na metade sul do -apa).

A relação de idade entre os dois conjuntos não é totalmente cla¡a A
foliação principal das rochas supracrustais, sempre que observad4 se desenvolveu sobre

uma foliação pré-existente. Nas rochas atnbuídas ao Complexo Pinhal, por outro lado, não
foram encontrados vestígios de foliação prévi4 e em alguns casos elas parecem

corresponder a ortognaisses de derivação plutônica intrusivos no Complexo Caconde (e€,
unidades G1gd e Gfgh; Anexo A). Não pode ser desca¡tadq em todo caso, a possível

existência de rochas gnáissicas mais antigas, de naspecto plutôni@", inclufdas nesse

complexo mas que eventualmente constituem o "embasamento" do C-omplexo Caconde.

Os principais conjuntos de granitóides foliados reconhecidos

regionalmente no Domínio Guaxupé se fazem presentes naârea.



::l

::t

.:..:..:,

:::
:::

'i .i .i

:i:l
'i'i
.i.:.

.i .i

'i.i
.i'i
.i.i

.i.r

.:. .;'

'i'i

::

.i\

4615'úV

tls¡¡ra 3-1. Mapa
entre Caldae

geológlco elnpllficado
e Canpeatre-MG.

10123

!Íf!¡l¡¡¡ 1,2= Cotplero Crconde ft, gnrisses qurrtrosor e qurrtritor¡ 2,
grrnrdr-biotitr gnrisser e gnrirser b¡nd¡dosl¡ J ¡ ó= Corptpro pinh¡l (J,
gnrisses grrníticor¡ l, .rugen. gnrirres¡ S, pirortnio-òiotitr gnrisses
gnnodioríticor¡ ó, gnri:set grrniticor hololeucocráticorl¡ 7 r g= ¡¡ciço Slo
Pedro de Crldrs (7, trngeritor¡ 8, chrrnoquitor r hornblqndr grrnitor¡ 9,
üngeritor e chrrnoquitos retroretrrórlicor)¡ l0,ll: grrnitôide¡ cllcio-
¡lc¡linoc potlsricor ll0, tigo srntrnr de crldrr¡ ll3 tipo se¡¡¡ do llilho
l/erdell 12,13. grrnitos tipo Pinhrl llZ¡ cquigrrnulrr¡ lJ, inequigrrnulrrl¡
llr rorhrs ¡lc¡lin¡c cr¡tåcic¡sl. ller¡is ci¡bolos, rochls sienitic¡s l¡¡ciço
Crpituvr; ver legendr dr Fig. l.ll. P¡r¡ r¡iores detrlhes, ver Ane¡o A.

da re81ão

)
Nlkm

14i:;:j:l



A suite mangerftica São José do Rio Pa¡do é representada pela extensa

ocorrência tabular de São Pedro de Caldas (Janasi 1989), composta por uma ampla
variedade de rochas mangerfticas, charnogufticas e granfticas ídentiñcadas no Anexo A
pelo sfmbolo SP1, e que será apresentada e disortid4 com ênfase petrológicq Do capftulo
5.

Granitóides dominantemente porfifticos, foliados, de afinidades cálcio-
atcalinas potássicas, ocorrem em notável associação geogrâfra, oom o maciço sienftioo

Capituva (no seu interior e na zua borda oriental, Figura 3.1). São comparáveÍs,

ca e quimicamente, aos granitóides que compõem o batólito PinhalJpuiúna
aflorante a sul da área mapeada

O terceiro conjunto de rochas granitóides inclui as várias pequenas

ocorrências de granitos típo Pinhal (muitas delas não representáveis na escala do mapa),
que se associam I migmat¡-ação regional. Em contraste oom as rochas dos dois conjuntos

anteriores, esses granitos geralmente mostram-se fracamente foliados, e exibem texh¡ras

ígpeas pouco transformadas.

Uma importante feição estnrtr¡ral é identificada na âræ pela diqposigo
das foliagoes e das unidades geológicas mais ¿¡1ig3s, quo contorrram o maciço sienítico

Capitwa (Figura 3.1; Anexo A). O mapa de integração regional apresentado

(Figura 2.1) zugere que ela se relaciona às mega-inflexões associadas a cisalhamento dúctil
de alto ângr¡lo de direção NNE (fase Fn+3 de Campos Neto e Fþeiredq 1985). Parece

certo, contudo, que essa mega-estn¡h¡ra controlou a intn¡são do maciço sienítico, o que

parece ter provocado um incremento notável de seu desenvoþimento (cf. iæm 4.1.4)

Ao contrário do que ooorre em outras por@es do pré{ambriano na

regiãg não existem na âtea estudada falhas transcorrentes de maior expressão. As poucas

falhas ilustradas no mapa não tiveram deslocamentos laterais signiñcativos, mas em alguns

casos oorres¡rondem a lineamentos morfológioos destacados. A meis importante delas é a
do Ribeirão Brejo Grande (Anexo A), que separa dois setores do maciço mangerítico São

Pedro de Caldas (item 5.1) e pode ter condicionado o contato SE do macigo sienltico

Capituva (item 4.7.4).

3¿. OOMPLEXO CACOITDE

32.1. Unidade dos gnaisses $¡ar&osos e quarûitos impums (CÂgq)

Foram incluldas na unidade CAgq as áreas onde se en@ntram eryressivas



ocorrências de rochas ricas em quartzo (quartzitos e gnaisses quafizosos), resultantes do
metamorfismo de pacotes com contribui@o psamftica sig¡ificativa

A maior expressão dessa unidade se dá na porção oriental da ârea
estudada (a oeste da represa do Rio Macbado), principalmente a sul dos mangeritos do
maciço São Pedro de Caldas. A sua área de ocorrêncta é øracterizaÅa por colinas de

topos muito suaves, relevo que contrasta notavelmente com o encontrado regionalmente, o
que facilitou o traçado dos contatos a partir de fotografias aéreas.

Predominam gnaisses quartzosos, nos quais a proporção de feldspatos

mostra variações importantes, respondendo pela existência de uma variedade litológica
que inclui desde biotita gnaisses "normaisn até quartzitos feldspáticos e ocasionais

quartzitos quase þuros", placosos (Foto 3.1). Em escala de afloranento, o pacote é sempre

heterogêneo, com bandamento proeminente dado por intercala@es (ou pass4ger¡s

gradativas) entre os tipos de rocha acim4 ou por varia@es granulométricas nos quartzitos.

Não foram feitos estudos microscópicos das rochas dessa rrnifl¿ds, dada a

dificuldade de se obter lmostras frescas dos tipos feldspáticos e a composi@o monótona

dos tipos quarEosos. O exame de campo revelou composição essencial à base de quartzo,

feldspatos e micas (biotita e muscovita); ocasionalmeafs, foi detectada a presença de

alguma sillimanita em quartzitos, como no ponto 542 (mapa de pontos, Anexo D).

Intercalações de anfibolitos, rochas cálcio-silicáticas e \istos feldspáticos"

são comuns localnente, em especial junto ao cont¿to com a unidade CAgg; o que sugere a

existência de passagens de "transição" entre as duas unidades.

As rochas mais ricas em feldspato da unidade CAgq têm caráter

migmatítioo, oom leucossomas graníticos estromáticos. Todo o conjunto é invadido por

veios e pequenos corpos não mapeáveis de biotita granito equigranula¡ róseo nebulítico.

322. Unidade dos granada-biotita gnaisses (CÂgg)

O conjunto litológioo mais ippe¡t¿¡¡s identificado nesta unidade, çe
aflora principalmente a N-NIW do maciço São Pedro de CaldaE é dominado por granada-

biotita gnaisses gue, por diminuigo do conteúdo de feldspatos, podem passar a xistos

feldspáticos grossos. Ocorrem em afloramentos alterados, e sempre recortados por granitos

róseos heterogranula¡es nebulíticos, localmente portadores de granada (e.9, ponto L?36).

Intercalam-se oom frequência bancos centimétricosdeciméricos de rochas cálcio'

silicáticas va¡iadas, portadoras de diopsfdio + granad4 como em vários afloramentos nos



a¡redores de Campestre.

Os granada-biotita gnaisses såor dominantemente finoo a médios, mas

apresenta¡n variações texturais signifrcativas. I-ocalmente, são encontradas va¡iedades

porfiroblásticas (com feldspato alcalino ocela¡ a tabular com 2 cm ou mais de

comprimento), como nos pontos 151 e sLZ (cf.loalizaso no mapa de Pontos; Anexo D).

No ponto 512, no interior do maciço São Pedro de Caldas, também ocorrem gnaisses

granfticos róseos equigranulares médios e grossos hololeucocráticos portadores de

granada).

Os gnaisses são dominantemente granfticos, e aPresenta.m oomo feldspato

alcalino um microclínio com geminação em gRde bem desenvolvida Termos tonallticos

com plagioclásio antiperdtioo ocorrem localmenæ, oomo nos a¡redores de Botelhos. A

biotita varia de ma¡rom-avermelhada a castanha; entre os acessórioq merece destaque a

presença oomum de monazit4 que em geral é acompanhada de ntúo, apatita e opaoos-

3z3.Unidade dos gnaisses bandados (granfticosdiorfticos) (c'agd)

Composta principalmente por intercalações de biotiø faisses cinzentos e

a¡fibolitos/gnaisses básicos, essa unidade aparece em alguns bons afloramentos nos

a¡redores de Bandeira do Sul, em dois extensos cortes em rocha fresca na rodovia para

Botelhos þontos 525 e 52ó; Anexo D), 
" 

em uma pedreira abandonada situada junto à

Rodovia BFr-?ÁT,cerca de 5 km a leste de Bandeira do Sul þonto 523).

Nas poucas amostras estudadas ao microscópio, os gnaisses cinzentos

mostram composiçao graníticq e predomlnio de biotita ûrarrom entre os máficos. Em

algumas amo$ras (e.g., CA5É), 
^biotita 

é acompanhada Por hornblend4 que ooorre em

agregados (com núcleos mais çl¿¡es, actinoHticos, e inclusões de quarEo vermiforme e

opacos) cla¡amente derivados de piroxênios cálcicos, dos quais localmenæ podem se

identifica¡ alg¡¡¡s vesfgios. O plagioclásio tem composição no limite andesina-oligoclásiq

e o feldspato alcalino é pertítiæ, oom alguns úïistais um Pouco maiores exibindo

geminaçao Carlsbad e gemina@o em grade mal desewolvida Acessórios oomuns são

opaao$ apatita" allanita e úncåro; titanita ocorre apenas ao redor de cristais de opacos.

Efeitos de retrometamorfismo são relatir¡a¡nente comuns em algumas anostras, em

eqpecial o deseuvolyimento de 4gregados de epidoto + biotita verde + clorita (sobre o

anfibólio) e o surgimento de muscovitaxenomórfica

Os anfibolitos são foliadoq médios, e intensamente recristalizados. São



muitas vezes ricos em biotita o que, ao menos em parte, deve resulta¡ de introdução de

potássio a partir dos gnaisses vizinhos. Mostram texh¡ra granoblástic4 e plagioclásio de

composição andesina como mineral principal. Podem apresentåf granada localmente

þonto 523).

Aspectonotávelnesseconjuntoéocarátermigmatltiooapresentadopor

ambos os tipos de rocha principais, bem exposto no ponto 525. I-eucossomas de granulação

gross4 brancos ou róseos, são abundantes, e em geral se dispõem paralelamente à folia@o

das rochas. os leucossomas que cortam os gnaisses escuros (anfibolíticos) são

distintamente mais ricos em hornblenda

Visitas realizadas ao'corpon de'charnoquitos' de Botelhos (referido Por

Choudhu¡i et aI., 1978 e Cavalcante et al, tng, e aflorante pouco a norte da âtea

mapeada) sugerem afinidades com a unidade cAg4 e não com os mangeritos e

chanoquitos do maciço mangerítico São Pedro de Caldas' Em flagrante contraste çgm as

rochas desse maciço, os 'charnoquitos de Botelhosn são ca¡acteristicanente bandados,

heterogêneos (Foto 32), emostram composição va¡iada' em parte básica-intermediária

EmvárioscortesondeocorrerochafrescaasuldeBotelhos,essasrochas

podem ser encontradas como manchas de cor ewerdeada em meio a gnaisses migmaüticos'

A passagem ocorre por simples perda da cor verde dos granulitos (Foto 33)'

Apa¡entemente os granulitos de Botelhos constituem relictos não afetados por processos

de hidratação, e o caráte¡ migmaftico das rochas não é posterior à geração dos granulitos,

aspecto que está sendo esh¡dado com maior detalhe, em escala regional, por '{'c'B'c'

vasconcellos (tese em preparaçao). A posslvel correla$o com a unidade cAgd é

reforçada pela identificação de restos de granulitos em meio aos gnaisses granlticos da

r¡nidade CAgd (pedreira" ponto 523)

Algumas fei@es petrográficas podem ser destacadas do exame das poucas

lâminas destes ganulitos estudadas:

-o piroxênio ortorrômbico predomina largamente (clinopiroxênio pode

estar ausente), e tem pleoctolsmo caracterfstioo' em tons rosados e verde-claros;

.oplagioclásioéquasequeinvariavelmenteantiperdtico,mostrando

pequenasmanchasirregularesdefeldspatopotássicoemseuinterior;
-faixas com máficos hidratados (biotita e hornblenda) e faixas com

ortopiroxênio podem se alterna¡ em algumas ariostras;

-podehaversuperimposiçãoelçressivadeparagênesesdebaixograu



Foto 3-1- Extenso aflonamento en quartzitos placoeos da r¡nldade CAgg, Conplexo
Caconde. Ponto L263, Ipuco a oeete de Bandelra do Sul, na eetrada
velha para Poçoa de Caldas.

Foto 3.2. Aspecto geral do "cbarnoqulto de Botelhos", en extengo corte en
rocha fresca na Rodovta M(þ28, entre oe dole trevoe de entnada para
a cldade de Botelhoe-t{G. Rocha egulgranular, de cor verde-
aclnzentada, e francanente bandada (ae barrdae nals eacuras tên
conl¡oelção dloritlca) .
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metamórfico em algumas amostras, com pseudomorfose de ortopiroxênio e feldspatos por
filossilicatos diversos ("biotita" com tons variados de marrom e verde; nmuscovita"), além
de opacos, carbonatos e quartzo.

32.4. Rochas metabásicas

Um volume significativo de rochas 'anfibolfticasn é encontrado na região
estudada, m¿N a sua origem não é clara, em muitos casos, dada a intensa recristalização e

deformaçáo superimpostas.-

{Jma forma de ocorrência bastante comum dos 'anfibolitosn é como
xenólitos nos diferentes grupos de rochas plutônicas, €ß especial nos granitos
equigranula¡es de tipo Pinhal. A unidade CAgd, em particular, é araclet'tzada pela
abundância de rochas básicas, que parecem se intercalar, em escala métrica com gnaisses

granlticos (ver acima). Uma das áreas de ocorrência das rochas metabásicas diferenciadas
reconhecidas por Choudhu¡i et al. (1978) e Cboudhuri e Szabó (19S2) (cf. item 22.5)
coincide, a grosso modo, oom a área oorpada por esse conjunto.

Diversas ocorrências de rochas metabásicas identificadas como de origem
plutônica são encontradas como corpos esparsos por toda a ârea estudada" em especial na
região entre as cidades de Campestre, Bandeira do Sul e Botelhos. Em cortes de rocha
alterada de rodovia, elas são identificadas por seu ørâter relativamente homogêneo e pela
granulação média a grossa; encontram-se assinaladas como ocorrências pontuais no mapa
apresentado no AnexoA

Um pequeno lajedo em rocha fresca situado pouoo a sul de Campestre

þonto t298) possibilitou a observação de algumas relações importantes quanto ao ca¡áter
de algumas rochas metabásicas e sua relação oom os granitóides. Por todo o lajedo, a rocha

básica ocorre na forma de corpos centimétricos, alougados, elipsoidais, dentro de um
granito equigranula¡ médio a grosso, róseo, que tem abundantes cristais de anfibólio,
cla¡amente formados por assimilação. A feição geral (Foto 3.4) ê muito semelhante
àquelas resultantes de æmmingling e mistura parcial fls magmas (e.g., Wiebe, 1980).

Diques algo irregulares de rocha básica de granulação um pouao mais fina cortam o
conjunto, e exibem venulaçÕes "graníticas" aparentemente incorporadas durante o flrxo
(Foto 3.4). Sugere-se, assino, que runa fase de intrusão de rochas básicas possa ter ocorrido
oontenPora¡eamente ao magrnatismo'tipo Pinhaln, constituindo-se possivelmente em
fonte de calor durante o processo de anatexia regional.
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foto 3-3- Paeeagen tranelclonal entne gnå,lEge nlgnatftlco e ..chårnoqulto..
bandado que ten reucoesoüas -eetnonátlcãe 

centlnétrrcoJ--áå-- .o*esverdeada dobradoe. ponto L264, a norte da área naÞeada; RodovlalTlr-28, cerca de 6 l¡n a aul de Botelhos-UG.

Foto 3-4. Aeeoclaqão rocha netabáglca-gra¡¡lto equlgranulan (å esguerda; arocha báslca forna plllolda en nelo a- granlto 'heteioan*üf*
contamlnado, cotr¡ Brandee cnletals de anflbóIlo) ten aua tofüõgotruncada por dlque decr-uétrlco de rocha netaúslca (å dlrel¿ãt:Follacão ¡nralela åe ryargdee do dlque é destacada ¡¡eto allnhanentode "Ieucogaoraa" lentlcularea de com¡¡oelcão æanitica. pdto ltgã,pouco sul de Can¡¡eetre-ÌlG.
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33. ORTOGNAISSES (COMPLEXO PINHAL)

33.1. Biotita gnaisses granfticos migmatfticos (Gfp)

Gnaisses 'granfticos' migmaltioos são de ocorrêncía ampla por toda a
área mapeada, e foram inclufdos oomo constitr¡intes de outras unidades. Em alguns qasos,

podem @rresponder a rochas de derivação metassedimentar (metarcóseos?), como nas

camadas intercaladas em unidades do Complexo Caconde. Por outro lado, em algumas

áreas mapeadas oomo "granitos equigranula¡es de tipo Pinhal' (em especial na faixa
situada entre a parte ocidental do maciço Capituva e o maciço São Ped¡o de Caldas,

Figura 3.1), existe uma fntima associação entre esses granitos e rochas gnáissicas de

composição simil¿¡', a única diferença notável residindo no ca¡áter fortemente foliado
destas últimas. Foram incluídas na presente unidade algumas áreas onde os biotiø gnaisses

granfticos são predominantes, e têm aspecto ortoderivado mais evidente.

Em termos texh¡rais, são rochas equigranula¡es de granulação desde fina
até médi4 e com propor@s variadas de biotita (l24Vo\. A foliação é, no geral bem

pronunciad4 e ma¡cada por estiramento do quarEo e orientação das biotitas. A
migmatizaçao ê, comumeute bastante intensa, provavelmente oomo reflexo das

composições Térteis' dessas rochas.

332. Homblenda-biotita øtgen gnaisses (GfaÐ

Foram mapeadas duas ocorrências de ørym-gnaisses, a maior delas

situada a sudoeste de Campestre (nas proximidades do maciço mangerítico São Pedro de

Caldas; Figura 3.1), e a menor sitr¡ada junto ao macigo alcalino de Poços de Caldas, oomo

parte de uma pequena faixa gpáissica çe se interpõe localmente entre este maciço e o

extremo ocidental do maciço São Pedro de Caldas. Trata-se de hornblenda-biotita gnaisses

de composição granítica a quartzo monzonltica, de provável derivação plutônic4

intensamente deformados, de tal forma que exibem estn¡turas ocelares (megacristais de

feldspato alcalino com 1 a 3 cm) a fitadaso com matriz fina e freqüentes lentes feldspáticas

ou quartzo-feldspáticas. Apresentarn comumente estn¡û¡ras schlíavn, além de

intercalações anfibollticas (em parte, de granulação gosm). São ir¡r¡adidos por granitos

gnáissicos cinzentos e róseog similares aos da unidade anterior.



333. Pimxênio-biotita granodioritos gnáissicos (GIgt) e granitos gnáissicos
hololeucocráticos (Gfgh)

Sáo dois tipos de ortognaisses plutônicos bastante cont¡astados

composicionalmente, mas que estão notavelmente associados. A ocorrência mapeada

corresponde ao extremo setentrional de um corpo bastante extenso, truncado a oeste pela

intrusão alcalina de Poços de Caldas e que, a leste, toma direçáo NNW pouco a sul da área

apresentada no mapa (Figua 3.1) e aflora continuamente por mais de 20 lm até a Folha

1:50.000 de Ipuiúna (unto ao batólito Pblal-Ipuiúna). Por praticamente toda essa

extensão, os granils5 gnáissicos hololeucoüáticos afloram como estreita faixa a norte (e

ieste) da unidade G'fgt, na qual são intrusivos (e.g., apófises no ponto 33ó).

Ambas as unidades têm modo de aflopmento típico, em lajedos, mas

localmente podem ocorrer em morros dens¡mente cobertos por matacões,

Os piroxênio-biotita p.aisses da unidade G'fgt são rochas equigranulares

médias, localmente porfiríticas, mas com densidade muito baixa de megacristais de

feldspato. Exibem sempre foliaçáo bastante intensa acompznhada de lineação de

estiramento mins¡al. Quaodo frescas, as ¡ochas têm co¡ ci¡za-escura (eventu¡lrnente com

tons esverdeados, quando então lembr2m charnoquitos); semi-alteradas, são ci¡za-claras.

O índice de co¡ é variável, mas sempre comparativamente alto (apr. 15). Em muitos

afloramentos, possuem enclaves escrrros centimétricos-decimétricos, de granula$.o média

a fi¡a. Os enclaves têm formas irregulares, dispondo-se segundo a foliação da rocha

hospedeir4 com a qual têm contatos por vezes difrrsos.

As ¡ochas exibem texluras bastante tr'¡nsformadas pelo metamorfismo,

mas vestígios de tertura ípea original sâo ocasionalmente observados, seja em relações

geométricas entre os cristais, seja ftI Presença de algus cristais de plagioclfuio

subidiomórficos zonados e com geminaçáo Carlsbad.

Composicionalmente, são granodioritos e monzogranitos' O plagioclásio é

sempre o feldspato mais abundante; mosÍa geminaçáo polissintética bem desenvolvid4 e

composições relativzmeûte cãIcic¿s (variando, de acordo com as estimativas ópticas, de

An?G.3 nos cristais m¡io¡es afê Afto'., nos cristais menores que aparecem "- ¿6anjo

granoblástico na "matriz").

O fetdspato alcalino mostra geminação en grade bem desenvolvida

apenas nas amostras mâis recristalizadas (com piroxênio passando a a-nfibólio); nes demais,

é mais densamente pertítico e tem as bordas intensamente recortadas por mirmequitas.

Quartzo, sempre relativemente abundante, é alongado (pot vezns, flaser) e mostla extinçao



ondulante bem mar@da-

A biotita é sempre o máñco predominante, formando por vezes

aglomerados que se dispõem segundo a foliação da rocha- Tem pleocrofsmo intenso

(marrom intenso com tom avermelhado a amarelo pálido).

Diopsídio, incolor com leve tom esverdeado, praticamente isento de

pleocroísmo, é em geral o único piroxênio presente nessas rochas; na amostra C^36I, é

acompanhado por ortopiroxênio (com pleocroísmo cåracterístico em tons de verde a

rosado claros), que aparece como poucos relictos dentro de pseudomorfos formados por

filossilicatos de cor verde-musgo e alta birrefringência-

O diopsídio pode ser substituído, parcial ou totalmente, por homblenda

verde; localmente, pode mostrar transformações parciais em tremolita þ opacos,

quartzo).

Os acessórios sáo apatit4 zircão (ambos principalmente como inclusões

na biotiø), opacos e alanita Esta última é relativamente comurD, varia de xenomórfic¿ a

subidiomórfica, e pode ter cor maûom ou caramelo. Titanita só ocorre como mineral

secundário e em pequenos volumes, nas bordas de opacos, em algumas amostras onde a

hornblenda substitui largamente o piroxênio original.

Os guaisses granlticos hololeucocráticos (Gfgh) são também

dominantemetrte equigranulares, e mostram-se intensamente foliados. Contrastam

nitidamente com a unidade anterior pelo baixo lndice de cor, quase sempre inferior a 5. A
co¡ em afloramento varia de branca/ønzz-clara a rósea; a granula@o é em geral médi4

mas associam-se variedades finas.

Nessas rochas, o nicroclínio predomina largamente ettre os feldspatos, e

ocorre em cristais xenomórficos; na amostra CA336b (dique intrusivo em G'Ígt)' contudo,

preservam-se algus fenocristais subidiomórficos pertíticos, con geminação Carlsbad e

ilclusões de quartzo a¡redondado nas bordas.

O plagioclásio é pouco abundante e menos cálcico que em Glgt

(oligoclásio); cristais subidiomórficos zonados com núcleos mais cálcicos sâo Pequenos e

rafos.

Biotita marrom ocorre em Pequenos cristais (0,5 mm ou menos) isolados'

Os acessórios, muito pouco abundantes, são os mesmos de Gfgt'
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3.4. GRANITÚIDES C,ÁLCIO-,4,I]CÄLINOS POT,,{SSICOS

3.4,1. Tipo Santana de Caldas ('ysc)

Corresponde a biotit¿-hornblenda (;¡ clinopiroxênio) monzogr:ni1e5 ¿
quartzo monzonitos porfiríticos, com megacristais tabulares de feldspato alcalino (róseos

ou ci¡za-claros) centiméricos (em médi4 2-3 x 7 crn) abundantes (apr.20Vo em volume)

em matriz média rica em plagioclásio e má.ficos (índice de cor das ¡ochas: 15-12).

A. textur4 observada ao microscópio, indica que a matriz sofreu

recristalização importante; em muitos casos, :ts relações originais entre os grãos for¡rn

obLiteradas, e os minerais (em especial o plagioclásio) mosüam arranjo graaoblástico.

Destacam-se dessa matriz os megacristais de feldspato alcalino, que sempre exibem

geminação Ca¡lsbad. Os de menor dimensáo aJcançam cerca de 1 cm; ao lado deles,

encontram-se os maio¡es cristais de plagioclásio (3-10 mm; mais comumente, 5 x 2 mm),

invariavelmente zonados e com geminação Ca¡lsbad.

O feldspato alcalino ocorre quase que exclusivamente como megacristais.

Em muitas amosÍas, näo exibe gemìnação em grade senâo em porções restritas,

principalmente junto às bordas. A forma geral dos cristais é tabular, mas seu contorno é

irregr:lar, monnente porque muitos deles são "corroídos" por plagioclásio mirmequítico.

Em casos extremos (r-ostra CA339), ocorrem megacristais de feldspato alc¿lino

intei¡amente contornados por mirmequitas que passâm, externamente, a aglomerados

granoblásticos de plagioclásio (i quartzo).

As pertitas se distribuem de forma homogênea dentro do feldspato

alcalino, em lentes. São muito finas a subnic¡oscópicas nos cristais menos reequilibrados,

e um pouco mais glossas nos cristais que mostram geminaç5s em grade mais desenvolvida

(microclínios s.s.). Inclusões são pouco comuru; aparecem piagioclásio, quartzo e, nas

bordas e muito ocasionalmente, biotita. Análises quínicas integradas obtidas na åmostra

C4339 (Figura 3.2) indicam composições muito ricas no componente potássico (Or*ro).

Determinações ópticas indicam composição predominante no intewalo

An*,, para os cristais maiores, zonados, de plagioclásio. Para os cristais da matriz, que em

geral formam arranjos em mosaico, foram obtidas composiçoes no intervalo An3ó31. As

¿¡á'lise5 por nicrossonda elet¡ônica realizadas na amostra C4339 (Figura 3.2) indicam

composiçóes algo mais c¡íIcicas, variando continuamente no intervalo Aq*. (fenocristais

zonados) a Ano'-,* (matriz granoblástica).
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ßigu¡a 3-2-- cornrnsição qur¡rca d1" feldeÞato' dos gÌanltóide. cárc1o-alcårrno.potássicoe tipoe santâna de car.dae e se*a do tírho verde, obtldae por¡qrcrossonda eletrôn'ca, e repreeentadaa eE porçõe' do trlángur.o Ab-An-O-r. - SLnbotoe: olpslocláeioã: circolos vazlos= núcleoe, círculoecheioe= bordae; cru:e.B=. rnlrmequitas; ¡eüapat"e__icslrü, Jiattu""lnteÊradas de negåcrfstaic.

O quarøo deve ter se formado tardiamente na seqüência de cristalização,

oomo sugere o caráter intersticial de alguns cristais. Na maior parte das amostras, contudo,

mostra-se muito afetado pela deforrnação. Bribe invariavelmente extinção ondulante

intens4 que evoluiu em alguns cÍlsos para a subdivisão do cristal original (que tinha em

média de 2 a 5 mm) em dois ou rrais grãos.

Biotita marrom e anfibólio verde (hornblenda edenítica) sáo em geral os

minerais máficos principais, mas em amostras do extremo SE da ocorrência (e.g., ponto

339) o piroxênio cálcico aparec€ no lugar do anfibólio.

Tanto o piroxênio como o anfibólio têm dimensões que raramente

ultrapassrm 1,5 mm. Ambos ocorrem em cristais isolados ou agrupados com os demais

máficos; podem ainda forma¡ cristais pequenos em equilíbrio texn¡ral nas porçÕes

granoblásticas das rochas.

O piroxênio é praticamente incolor (com leve tom esverdeado), e tende a

xenomórEco. Possui oca.sionais inclusões de opacos e biotita marrom. Mostra passagens a

a¡fiMlio verde, cuja propor@o modal varia inversamente com a sua. Pode também ser

parcialmente substituído por aglomerados de actinolit4 opaco, carbonato e quartzo.

¿ß

Ab 70 BO

\
to



O anfibólio verde é invariavelmente xenomórfico, e pode incluir (total ou

parcialrnente) mine¡ais félsicos (quartzo, feldspatos), além de óxidos opacos. Alteração

para clorita verde-cla¡a (f Uiotita¡ ao longo de fraturas é observad4 embora

restritamente.

As plaquetas de biotita alcançam dimensão máxima de 1,5 mm, e (rcorrem

isoladas ou, mais comumente, em aglomerados que podem formal textula decussada e que

se dispõem segundo a foliação da rocha- O pleocroísmo é forte (marrom-avermelhado a

amarelo pálido), e a intersidade da cor de absor@o máxima varia: o maior conteúdo de Ti
empresta cores mais vivas às biotitas das amostras que preservam mineralogia de mais alta

temperatura.

Os mine¡ais acessórios mais comuns são os opacos e a apatitao que com

freqüência ocoûem associados em aglomerados de máficos, onde a apatita prismática pode

ser incluída (total ou parcialmente) pelos opacos e pela biotita Zircão, em cristais

prismáticos pequenos, ocorre principalmente como inclusões na biotita. Alanita é pouco

abundante, zoûada (amarelo pálidocaramelo) e em geral subidiomórñc¿-

Titanita é secundári4 e comumente se restringe a finas coroas em torno

de opacos; em amostras mais recristalizadas, pode ocorrer também em grânulos

xenomórficos junto à biotifa- Plaquetas de muscovita secundária são observ¿das

localizadamente em algumas r mostras, e associ¿rm-se ao plagioclásio sericitizado ou à

alteração de biotitas.

Estudos petrográficos em luz refletida mostram que os minerais oPacos

presentes na ¡mostra C4339 sâo hemo-ilmenit4 magnetita e pirita-

A pitita menos abundante, é o único opaco que ocasionalmente tem

caráter subidiomórñco; seu contorno, porérn, é semple algo irregular, e ela é manteada pol

fino anel de provável ¡nagnetita Possui eventuais inclusões goticulares de calcopirita

4 ¡lagnetitå é límpida e ocorre em cristais equidimensionais comumente

encont¡ados como inclusões em biotitas e piroxênios. Em parte, contudo, é intersticial a

esses mesmos minerais, e pode apresentar inclusöes de apatita

A hemoilmenita é um pouco mais abundalte que a magtretita' e tem com

freqüência ca¡áter clar¡mente intersticial aos demais minerais Presentes nos aglomerados

de máficos. Nesses cristais, a ilmenita é a fase principal, e hospeda exsoluções lenticulares

de hematita ao longo dos planos (000i). As dimensões das lamelas são variáveis, mas

bimodais, o que normalmente é interpretado como indicativo de duas fases de exsoluçáo a

temperatuas desescentes: na Primeira fase, são geladas lamelas maiores de titåno-
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hematita; na segunda, essas Iamelas exsolvem fi¡as lamelas de ilmenita, e na fase

hospedeira geram-se lamelas, também finas, de hematita mais pura (e.g., Ramdobr, 1980).

Estimativas visuais sugerem que cerca de 20Vo do volume desses cristais é formado pelo

componente hematita.

Os granì165 tipo Santana de Caldas mais claros (índice de cor apr. 10) que

ocorrem no interior do pulso magmático 2 do maciço Capituva (Figura 3.1; ver item 4.1.3)

mostram contrastes sutis com a facies principal. A rliminuiçãe do índice de cor reflete

princip¡lmeals o metror conteúdo de hornblenda (clinopiroxênio não ocorre nessas

rochas) e acessórios.

O plagioclfuio é menos cálcico, como mostram as determinações ópticas

(cristais maiores, Anuu; matriz, Anr) e por microssonda eletrônica (varialdo de An* nos

núcleos mais cálcicos de fenocristais a Ar"on îa rliratrlz da amostra C4305, cf. Figura 3'2).

O feldspato alcalino mostra graus variados de reequilíbrio nas diferentes

amostras, mas composições globais mais sódicas que as identificadas na facies menos

diferenciada foram obtidas s6 análiss5 por microssonda na âmosüa C4305 (Or** Figura

3.2).

Quarøo é mais abu¡dante, e pode formar cristais um pouco maiores. Em

geral, exibe forte extinçáo ondulante e se divide em dois s1¡ mais grãos; em uma amostra

(C41115), pod e formar ribbons muito alongados na foliaçáo da rocha.

Entre os máficos, destaca-se o nítido predomínio da biotita sobre o

anñbólio. A titanita também neste cåso ocor¡e de modo restrito, como estreitas bordas em

torno dos opacos, exceção feita à emostra C4305, onde aparecem alguns cristais maiores

(até 2 mm), embora também secundá¡ios.

Os minerais opacos são os mesmos presentes na facies principa! mas

ocorrem em menor abundância- A pirit4 em particular, é praticamente ausente na amostra

c4305, única estudada em luz refletida- Nos poucos casos onde pôde ser obsewado

adequadamente, o óxido romboéd¡ico mosfia predomínio nítido da fase hematiø (apr.

80Va em área); amplas porções desses cristais, contudo, fe¡¡m pseudomorfoseadas por

oxidação posterior (aparentemente formando agregados de hematita e rutilo). A mapetita

forma alguns cristais subidiomórficos isolados, que possuem inclusões de apatita" ou ocolTe

junto à iì m eno-hematita- Embo¡a orieinalmetrte límFida mostra-se parcialmente oxidada a

martita ao longo de fraturas.



3.42. Tipo Serra do Milho Yerde (tmv)

Os granitos foliados que ocorrem no interio¡ do maciço sienítico Capituva

sáo notavelmente mais félsicos que os a¡teriormente descritos. Formam trma série de

mançþ¿5 irregulares, algumas de dimensões reduzidas, e outras ocupando porções

significativas dentro do maciço sienítico. De u:¡ modo geral, esses granils5 foliados

sustentam fueas de ¡elevo destac¿do em relação aos sieaitos: enquanto os afloranentos

desses últimos situâm-se quase que inva¡iavelmente abaixo da cota topográfica de 1100 m,

á¡eas de ocor¡ência dos granitos podem cbegar à cota de 1300 m, como na Ser¡a do Milho

Verde (Alexo A). Uma parte dos afloramentos de granilss foliados pode cor¡esPondel a

tetos pendeDtes; algu-ns contatos com os sienitos fo¡am traçados em mapa com atitudes

próximas à horizontal, embora reiações diretas no campo tenham sido raramente

observadas. Algumas ocorrências menores de granì165 foliados, que ocolrem como faixas

estreitas em meio aos sienitos, em especial no extremo sul do maciço Capituv4

correspondem, ao que indicam as relaçóes de campo, a septos.

Petrograñcamente, tlata-se de sienogranitos grossos a porfuóides'

rosados, com foliaçáo bem marcad4 em especial pelo estiramento dos cristais de quartzo,

mas também pela disposi$o planar dos feldspatos e biotita. o conteúdo de mìnerais

máficos é sempre pequeno. O tipo predominante, que sustenfa a mancha principal (a Serra

do Milho Verde), é hololeucocrático (IC= 3-4), e mostra biotit¿ como máfico principal

(hornblenda ausente). Já em afloramentos na polçáo NW do maciço sienítico þróximo à

vila de Capituva), as rochas tên IC um pouco maior, e alguma hornblenda'

Da facies principal (sienogranito hololeucocático com biotita), for"m

estudadas ao microscópio amostras provenientes da Ser¡a do Milho Verde e arredo¡es. A

textura é dominada por grandes cristais de feldspato alcalino e quartzo, e bastante

modificada por deformação e recristalização superirnpostos.

o fetdspato alc¿Iino é dominantemerte nm microclínio pertítico com

geminaçáo em grade bem desenvolvid4 que aparece como cristais xenomórficos, muitas

vezes agfupados. De modo esparso, ocorrem cristais maiores (> 5 mm), com maior

densidade de pertita lenticular fina e desenvolvimento menos distinto da geminaçáo em

g¡ade. Ao menos em parte, os agupamentos de miøoclínio devem resultar da

recristalizaçáo desses glãos. Uma geração tardia de pertitas m¡ìs grossas, em filetes, é

obsewada em quase todos os cristais de feldspato alcalino-

A propor@o de plagioclásio é notavelnente baixa em todas as amosüas

estudadas, o que resulta em composições modais sienoganíticas. Além disso, parte



significativa desse plagioclásio é de cristalizago ta¡diq na forma de mirmequitas que

corróem e substituem parcialmente o feldspato alcalino. Assim' apenas alguns cristais

maiores (2-3 mm) de ptagioclásio subidiomórñco zonado (An3-5, Tabela 32) sao

cla¡amente de cristalização primária

Quartzo, abundante, oeorre em cristais grandes (até > I cm) com forte

efünção ondulanter ellê podem estar divididos em gfãos menores, e em alguns casos são

nitidarnente estirados segundo a foliação das rochas.

A biotiø rnarrom é o máfico principal, e opticamente é semelhante à do

tipo Santana de Caldas; como reflexo do teor um pouco mars baixo de Ti' a cor não é tão

intensa oomo em algumas amostras do tipo acima Alguns criståis menores podem

aparecer, ao lado da apatita" como inclusões no feldspato alcalino de alta temperatura,

sugerindo cristalizaçao magmática precooe.

Os acessórios são os mesmos encontrados no tipo Santana de Caldas

(apatit4 arúo, opacos, allanita), mas todos aparecem em proporções muito baixas.

Os minerais opaaos são esparsos na amostra CA76b, estudada à luz

refletida Coexistem magnetita (intensamente martitizada) e um óxido romboédrico

(também bastante alterado por oxidação) no qual as porções não tra¡sformadas mostram

abundantes lamelas de hematit¿ em fase hospedeira ilmenita

A titanita está virtualmente ausente em algumas amostras (C4230' 933), e

nas demais se restringe a finas ooroas ao redor de opacos.

O desenvolyimento de muscovita secundfuia em associação com a

sericitização do plagioclásio é destacado em muitas amostras, em especial as isentas de

titanita- Formam-se geralmente aglomerados de cristais xenomórficos que substituem

por@es signifisafiyas de alguns cristais de plagioclásio ou mesmo de microclínio e biotita.

Embora de maneira restrita, também foi registrada a ocorrência de clorita verde-cla¡a

substituindo parcialmente biotitas.

Os sienogranitos com maior lndice de cor, portadores de hornblend4

apresentam poucos contrastes oom a facies acima descrita e Por isso foram agrupados no

mesmo "tipo". Ocorrem principalmente nas inclusões siA¡adas na porção nor-ocidental do

maciço Capitqva þontos 9, 6, 20). Algumas das principais diferenças, mencionadas

abaixo, permitem situá-los como intermediários entre o tipo Serra do Milho Verde

hololeucocrático e os monzogranitos mais diferenciados do tipo Santana de Caldas:



-presenç¿ mais comum de cristais subídiomórficos zonados de

plagioclásio, que possuem núcleos mais cácicos (até An*rt);
-presença de hornblenda e maior proporção de acessórios,

particularmente apatita e oPacos;

-maior proporção modal de pìagioctásio e menor de feldspato alcali¡o e

quartzo;

-titanita secundári4 em geral como finas bordas em opacos' rnas

eventualmente formando cristais um pouco maiores;

-sericitização menos intensa.

3.4,3. Qnlmiqå dos minerais máficos

Uma caracterizaçáo preliminar dos prilcipais minerais máficos dos

granitóides cálcio-alcalinos potássicos foi ¡ealizada através de análises por microssonda

eletrônica de piroxênios, anfibólios e biotitas das amostras C4339 (tipo Santana de Caldas

mais máfico), c4305 (mesmo ripo, mais félsico) e cA76b (tipo Ser¡a do Milho Verde

hololeucoüático). Os resultados aparecem nas Tabelas 3.1 e 3.2, e serão udlizados para

comparaçäo com minerais de outras 5¿i1s5 ¡agm{ticas nos capítulos subseqüentes'

O clinopiroxênio presente na amosüa C4339 tem composição de

diopsídio, com Mg#' em torno de 60, e é relativamente poble em componentes extra-

quadrilátero (Tabela 3. 1).

os anfibólios. analisados nas duas amostras do tipo santana de caldas,

são composicionalmente hornblendas edeníticas (classifica@o de l-eake, 1978). Os

resultados situam-se no campo composicional característico para granitos cálcio-alcalinos

(e.g., Ague s $¡imhal, 1988; Gama¡ske et aI., 1981). As variações entre as duas amostras,

discretas, sugerem uma tendência I rliminuiçf,e de Mg# com a dife¡enciaçao (56-50)'

âcompanh¿d¿ de leve enriquecimento em Mn e Na. (Tabela 3'1)'

Foram analisadas biotitas das três amostras (Tabela 3'2), de modo que

üeste cÍrso as tendências de variaçáo podem ser identificadas mais satisfatoriamente' A

diminuiç¿s progressiva de Mg# com a diferenciaçao (6G50) é nítid4 e é, também nesse

€so, acomp2nhada de discreto aumento no conteúdo de M¡- Na amostra cA339 (menos

diferenciada), os conteúdos de Ti (4,157o TiO) e Ba (0,35Vo BaO) são ¡el¿fv¡mente

'Mg# para rocbas 
^e 

minerais máficos tlefi¡ido como 100*Mg/(Mg+Fe) þropor@es catiônicas) com todo o Fe

c¿lculado como Fe/+ .
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Tsbcls 3.1. Anlliscs qùlnicas nìCdias c núnìcro du cllions fì{ra
pìroxônios c anf rbólios dc 8riÌnitóidcs cllcio-irlc¡jlin(x
pollssicos.

amosrr¡r c4339
ponto

si()2
Ti02
At2ol
FeOr
Mn()
Mgo
CûO
Na:o
Kzo
Total

s

I'IROXEN¡OS

52,34
0,25
1,93

10,t4
t,06

t2.72

0,54
n.d

100.20

cA339 C4305 C4305
dc

/rNFlIìOLIOS

5I

T¡
Fe
Mn
Mß

Ca
N¿
K

43,35
1,53

10,48
t5,4'l
0,59

10,98
n,55

I,59
96,83

42,91 42,34
l.?5 I,50

10,19 10,4 r

r?,68 18,32
0,79 0,84
10,29 9,14

.l t ,l0
¡,90 r,8l
1.59 l,(r5

98,21 9't,1t

t,962
0,038

[órmùlas qùlmicâs

0.04'l
0,007
0,318
0,034
0,71I

0,852
0.039

6,561
l,439

0,430
0,)74
1,958
0,075
2,418

1,873
0,111
0,308

Ms# 69,I
Fe3max 0.85

Tsbels 3¿, Análises qufmicas e número de cátions pata biot¡tÀs de
granitóides élciqalc¿linos potássicos.

fórmulm qufm'cß nî bñc <1.6c 21Õ¡itênios (tnorônios c infibolnf, rcspcclivùncDlc).

Mqr= ImMt/{Mt+fjc l.rilr' lclmir. c dc Icrol cal(ùl\L ltlu di!.lu d. I'r¡'1. c' ¡l
(lo74r, yrlñrc\ nsrimÕ. nJri os ãnfìüihos.

6,493 6,46'1
r,s07 1,533

0,110 0,341
0,tt9 0,r?3
2.218 2,340
0,101 0,108
2,320 2,2t1

r,801 r,816
0,558 0,535
0,307 0,321

amost¡a
n.s¡a.I./pt

sio, 3ó,99 38,û7 37,88 3't,69 3736
Tio; 4,'t5 3,ó1 2,76 3,00 334
Alror 13,69 13,'t1 1354 14,03 13,94
Feö,- 16,95 18,47 18,70 20,11 20,76
MnO 0,23 0,16 030 0J8 0,42
MAO 13,65 12.51 t337 t1,25 10,75
CaO 0,09 0,0'1 0,t7 D.d. n.d.
NarO 0,04 0,ll 0,07 rl.d. n.d.
K?0 9,U 9,94 9,82 9,84 9,80BãO 0J5 0,r0 0,10 0,03 0,0óF 132 1,13 1,2Å 12ß t34
cl 0J6 0,48 0J4 054 0Jó
O=F,CI 0,68 0,59 0,66 O,ú 0,ó9Total 97 ,78 97 ,74 97 ,76 n 51 91 ,64

cA339 CA305 CA305 CA7ób Câ7ób
11 p1 p9 pa pb

55,8 50,9 48,6
3.56 5,r8 5,50

r5I

si
Alrv
Tilv

Alvl
Tivl
Fe
Mn
Mg

Cå
Na
K
Ba

fórmulas qufmicÂs ra base de z (O,OH,RCI)

sJsl
2421
0,v2'l

0,000
0,509
112',1
0,t29
3,054
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elevados; o Ba cai para valores praticamente nulos com a diferenciaçao. O Al total parece

constante nos granitos portadores de hornblenda, e mostra um leve aumento (de \4 para

2,5 átomos por fórmula) nos grenilos mais diferenciados, onde a biotita ocorre sozinha

Os únicos dados de química de minerais máficors de rochas similares aos

granitóides cálcio-alcalinos potássicos aqui estudados encontrados na literatu¡a regional

são aqueles obtidos para granitóides do batólito Socorro e de sua facies charnoquítica Por

Wernick et al. (198aa). Os granitóides estudados por esses autores são, em média, um

pouco menos diferenciados que a amostra C4339 (SiO2= 59-61Vo), mas as composições

dos seus minerais máficos são praticamente idênticas às apresentadas pelos minerais dessa

amostr4 destacando-se apenas pelos conteúdos de Al algo maiores observados em

piroxênios e anfibólios.

3.4.4. Qufmica de rochas

Três emostras representativas dos diferentes tipos de granitóides cálcio-

alcalinos foram escolhidas paraøraßet'rza€ro geoquÍmica preliminar: trata-se das mesmas

âmostras utilizadas para estudos de quimismo mineral, com exceção do tipo Santana de

Caldas mais félsico, aqui representado pela amostra CA42L. Os result¿dos são

apresentados na Tabela 3.3, em diagramas de variação que usam SiO, como indicador de

diferenciaçao (Figura33),e em diagramas de varia@o de Ba, Sr e Rb (Figura 3.a).

Embora obviamente insuficientes, os dados sugerem um oomportamento

@erente para todo o conjunto, gùê poderia constituir uma suite cogenética com variação

contínua entre 6I e 72Vo de SiO, (61 a 68Vo no tipo Santana de Caldas). As tendências de

variação são as convencionais, com destaque para o conteúdo constante de Nap (apr.

3Vo). O carâter rico em K da suite é evidente, com valores semPre superiores a 4Vo de Kp,
mesmo a6lVo de SiO, e tendência aleve enriçecimento com a diferenciação.

Os dados normativos CIPW, calculados para runa razÃo FeO/(FeO +

FerOJ admitida de 07, são também apresentados na Tabela 33, e destacan a composição

relativamente pobre em quartzo da amostra menos diferenciad4 composicionalmente um

quartzo monzonito. Entre as demais ca¡acterísticas, fpicas de séries granitóides cálcio-

alcalinas, chama a atenção a progressiva diminui@o da proporção de diopsídio normativo

çgm a diferencia@o, a tal ponto que as rochas mais ácidas chegam a mostrar corindon

normativo, ainda que em proporções muito baixas, mas já refletindo um arâtet

marginalmente peraluminoso, também indicado em diagramas que utilizam os índices de

Shand (Figura 3.5).



Tabela 3.3. Análises químicas, normas e parâmetros geoquímicos
para granitóides cálcio-alcalinos potássicos e ¡ochas
associadas.

amost¡a C4339 CA421 CA76b C4200 MCH02

sio2 61,15 67,8rTio2 1,10 0,77
At2o3 16,32 14,47
F%O¡ 5,9i 3,7r
MnO 0,11 0,08
MgO 1,99 I,l2
CaO 4,59 2,81
Na2O 3,04 2,99
KzO 4,,35 4,94PzOs 0,39 0,2rP.F. 0,39 0,50
Total 99,34 99,41

Ba
Sr
Rb

Zr
i-2,

Be
Zn

Ni
C¡
Co
Cu

Mg#
A/CNK

72,34
0,40

13,38
2,24
0,06
0,55
1,59
2,93
5,15
0,12
0,39

99.15

1790
788
155

240
70

3,r
85

105
<15

30
15

<15

40,0
0,90

70,21
0,47

14,25.,'71

0,05
0,56
I,6t
3,51
5,17
0,15
0,,49

99.19

980
457
2W

220
95

J'l
'70

ó0
<15

25
<15

25

37,4
0,94

65,14
0,86

15,52
4,48
0,09
1,60
3,48
3,66
4,00
0,24
0,33

99.40
' 

475
248
242

175
60

3,3
25
30

<15
40

<15
<15

1) '7

1.01

qz
or
alb
an
co
di
hy
mt
il
ap
cr
zi
Total

1060 1020
200 471
239 116

440 15085 2s

13,32 23,37
25,81 29,34
25,82 25,43
18,24 11,61

2,34 1,21
8,62 5,11
1,98 t,25
2,10 r,47
0,93 0,50
0,01 0,01
0,05 0,04

99,22 99.34

NORMAS CIPW

3,1 3,5
65 70
30 90

<15 <15
30 35<15 <15

<15 <15

29,0 41,4
1.00 0.93

amostras C4339,241: tipo Santana de Calclas; CA76b: tipo Serra do Milho
Verde; C4200: tipo Pi-ohal; MCH02: chamoquito de Machado.

30,88
30,55
24,89
7,35
0,32

3,26
0,75
0,76
0,29

0,04
99.09

25,10
30,70
29,8s
7,40
0,21

3,66
0,91
0,90
0,36
0,01
0,09

99.19

18,06
23,72
31,07
14,23

1,62
6,80
1,50
1,64
0,5'7
0,01
0,03

99.25
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Fieura 3-4- Dia€¡anae Ba x Rb, Sr x Rb e Ba x Sr ¡n¡a eranitóldee cáIclo-
alcallnoe lptáselcos e rochas aasociadas. Sínboloa eão oe neenoe da
Fieura 3.3

A¡álises químicas de granitóides correlatos são comparativamente

abundantes tra literatura regional, com destaque para os dados apresentados para o
batólito Socorro flilernick et al., 1984a, b; Campos Neto et a1., 1984b) e, mais

recentemeDte, para os dados obtidos para o batólito Pinìal-þuiuna (R.C. Haddad, tese em

andamento). As análises aqui obtidas são muito similares às apresentadas por esses

autores, que enfatizar¡ todos eles, o amplo intewalo de variação composicional coberto

pela "suite", aparentemente sem hiatos mais significativos.

Aparece também na Tabela 33 a análise química de um charnoquito

(MCH02) coletado na área urbana da cidade de Machado, em uma tentåtiva de

comparação entre os "charnoquitos de Machado' (Choudhuri et al., 1978) e os mangeritos-

charnoquitos do maciço Såo Pedro de Caldas. Ocorre que, contariamente à amostra

MCH01, coletada a NE, da cidade, de fato muito semelhante aos mangeritos do referido

maciço (cf. item 5.3), MCHû2 é quimicamente mais parecida com os granitóides cálcio-

alcalinos potássicos, conforme pode ser observado nos diagramas da Figura 33. O
contraste textural e mineralógico com as rochas do maciço São Pedro de C¿Idas (e da suite

São José do Rio Pardo) é também evidente, pelo caráter porfirftico, conteúdo signiñcativo

de biotit4 e composiçáo mais cálcica dos plagioclásios, entre outros. A análise destaca,

assirn, ainda que em caráter preliminar, a existência de equivalentes "anidros"
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(charnoquitos) dos granitóides cálcio-alcali¡os potássicos, em situação análoga àquela

descrita por Wernick et al. (1984a) para a borda do batólito Socorro. Os únicos contrastes

químiço5 perceptíveis em relação aos gralitóides cálcio-alcalhos potássicos são:

-teo¡es mais baixos em Rb e K (Figura 3.4; 3.3e);

-Na um pouco mais elevado (Figura 3.3d);

-I-a mais baixo (Tabela 3.3).

os elementos que ocorrem em menor concentraçáo na amost¡a de

charnoquito são todos litófllos de íon grande, em relação aos quais alguls terrenos

granulíticos podem se mostrü "empobrecidos" (e.g., Weaver & Tamey, 1983).

AnáIises de elementos te[as-raras foram efetuadas nas amostras mais

má.fica e mais félsica entre os granitóides cáIcio-alcalinos potássicos estudados (C4339 e

CA76b, respectivamente). A única variaçáo significativa obsewada (Figura 3.6; Tabela

8.6) é o itrüemento da anomalia negativa de Eu com a diferenciaçáo (Eu/Eu'- passa de

0,70 para 0,35); ambos os padröes mostram fracionamento moderado ( "*/\ = 72'73), e

conteúdos similares dos vários elementos.

3.5. GRANITOS TIPO PINHAL

3.5.1. Posicionamento estratigráfi co

Grenitos róseos, em geral equigranulares médios, distribuem-se

amplamente náo só pela iírea mapead4 mas por toda a porção sul do Domínio Guaxupé.

Trata-se dos "granì1e5 equigranulares róseos" do 'Grupo Phlal", considerados "formadores

de migm¿1i165" por Wernick e Penalva (1980), devido a sua invariável associação com

rochas migrnatíticas. Såo chamados coletivamente de granitos "tipo Phhal", e interp¡etâdos

como para-autóctones, produzidos por anatexia cnrstal com base em uma série de feições,

entre elas:

-extrema heterogeneidade (mesmo em escala de afloramento),

principa'lmsnle no que se refere à granula@o e ao índice de cor þredominam contudo

tipos equigranulares médios com IC em lorn o de74);
-abundância de estruturas nebr¡líticas e schlieren, e de xenólitos de C¡aisses

encaixantes, mesmo nas fueas de ocor¡ência mais expressivas desses grani165'

-ocorência ampla em meio às out¡as unidades' em especial as

migmatíticas, como corpos injetados, petrograficamente semelhantes aos leucossomas
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estromáticos dessas ¡ochas;

-composição essencialmente granítica s.s.

A geração de leucossomas róseos (e portanto de gr¡ni¡65 tipo Pidtal) foi

certamente polifásica na regiáo, como atestam as exposições de rocha mais privilegiadas, e

como aliás ê regra emmuitos ter¡enos migmatíticos (e'g., Hopgood et a1., 1983). O voiume

principal de grenils5 tipo Pinlal se gerou posteriormente à intn¡são do maciço mangerítico

Sáo Pedro de Caldas, que é localmente invadido por "diques" de biotita gra:rito

equrgrarulil e tem xenólitos de paisses não migmatiza¿or. 95 nqngeritos e charnoquitos

mostram sinais de remobilizaçåo tardia þós-foliaçao tectônica) eventualmente

relacionada à migmatização regional; ela contudo foi pouco expressiv4 em funçáo do

sarfls¡ aniflro dessas rochas,

Relações semelhantes são válidas para as unidades de "ortognaisses

granitóides" do Complexo Pinhal (cf. item 3.3). Os granitóides cálcio-alcalinos potássicos

invadem localmente rochas afetadas por alguma migmatizago (Vasconcellos e Janasi'

1989), mas são também injetados por biotita g'anitos equigranulares (e.g., corpos

alongados a sul de santana de caldas; Anexo A), o que sugele geraçáo þrincipal)
posterior para esses últimos. Faltam ainda relações mais detalhadas, em especial dados

geoc¡onológicos (U-Pb) em fueas com bom controle de campo para o estabelecimetrto de

relações temporais nais precisas entre o ma gmatismo ciáIcio-alcalino potássico e a

migmatizaçáo (contempora-neidade parcial, ou intervalo de tempo importante entle as

duas manifestaçoes?).

3.52. Unidailes litoestratigráficas

Biotita granitos equigranulares médios (1en)

Assinalam-se no mapa apeûas as ocorrências mais importantes onde essas

rochas são plgdglSing$e$ dada a sua ocorrêûcia ampla. Matacões formam os

afloramentos mais típicos nessas fueas, pol vezes cobrindo densnmente o terreno. Esses

granitos são loc2lmente explo¡ados como pedra ornzmental, em especial em pequenas

pe&efuas situadas nas proximìdades de Campestre (extremo NE da área mostrada no

Anexo A). O típico ganito "tipo Pi¡ìal" é equigranular médio, róseo, e maciço a apetas

levemente foliado. O índice de cor, embora variável por vezes em um mesmo aflortmento,

é, mais caracteristicamente, baixo (7-4).

As rochas São nolmâlmetrte pouco deformadas, maq os minerais félsicos
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quase nunca têm formas bem desenvolvidas, resultando em texturas Panxenomórficas,

sugestivas de que a cristalizaçao principal de quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino foi

largamente simultânea

O feldspato atcalino é quase sempre microclínio perdtico com geminação

em grade bem desenvolvida O plagioclásio tem composição de oligoclásio (An*"), e

pode mostra¡ leve zoneamento. Quartzo pode ooorrer oomo inclusöes arredondadas nos

feldspatos, Eö é em gfande parte xenomórfico e intersticial.

A mineralogia de máficos ê, na maior parte dos casos, extremamente

monótona" com biotiø castanha (em pathetas isoladas) e pouoos acessórios. Muito

rar¿ìmente, a biotita é acompanhada de alguma granad4 como nos pontos 1286 þequenos

corpos em meio a biotita-granada gnaisses) e 417 (corpo intrusivo em granitóides cálcio-

alcalinos a sul de Santana de Caldas).

Os acessórios são principalmente opacos, além de traços de apatita e

nråo.Allanita ocolTe ocasionalmente, e monazita foi detectada Das amostras portadoras

de granada. Em algumas amostras, são identificados efeitos retrometamórficos, como o

aparecimento de clorita substituindo parcialmente a biotita e a sericitização dos

plagioctásios, à qual se associa alguma muscovita-

A análise qgÍnica de uma amostra de gfanito típico dest¿unidade aParece

na Tabela 33 (cA200). Em termos de elementos maiores, essas rochas são normalmente

de diffcil distinção dos granitóiflss mais diferenciados da zuite cálcio-alcalim potássica'

exibindo ¡¡stlr.sive o mesmo ærâtet marginalmente peraluminoso, com proporções

mínimas de corindon normativo (R.C. Haddad" tese em preparação). Nota-se, assim, que a

análise da amostra C4200 se sitr¡a, para muitos elementos, no trend definido por essa suite

em diagramas de Harker. Exceções mais óbvias ficam por conta de seu cårâter levemente

mais pobre em Mg Ca e Sr e mais ¡içe em Na, Al e Ba (Figura 33), feições qre são

sugestivas de um atâter geoqulmico peculiar para essas rochas, geradas sob condições

supostamente diversas daquelas em que se forma¡am os granitóides cálcio-alcalinos.

Biotita granitos inequigranula¡es médios (1in)

C-onstin¡em aparentemente runa variação petrogfáñca dos granitos tipo

n"n¿ distinta por seu arâter inequigranular e granulação um pouco meis grossa São

também mais homogêneos, embora localmente mostrem abundantes schlierø biotíticos.

ocorrem no extremo SE da área, em especial na região próxima à confluência dos rios



Capivari e Pa¡do.

O caráter inequigranular das rochas é dado pelo feldspato alcalino, que

pode se destacar um pouco dos demais minerais, e mesmo formar esParsos megacristais

tabulares (atê 2 x 1 cm) distribufdos em matriz média (1-3 mm). A foliação é percepdvef

mas pouco intensa

A mineralogia é muito parecida com a dos granitos equigranula¡es. O

feldspato alcalino tem geminação em grade bem desenvolvida, mesmo nos cristais maiores,

que mostr¡m ainda geminação Carlsba{ e podem incluir plagioclásio e quartzo. O

plagioclásio pode ser levemente zonado, e alcança composições algo mais cálci6 (hs¿æ)

em algumas amosftas.

Biotita castanha é o máfico principal. Os acessórios são exclusivamente

opacos, apatita e zir¿g¡o, çe¡¡ ¿|lnnita ocasional. Muscovita associada à sericitização de

feldspatos é o princip¿l mins¡al secundário-
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CAPÍTULO4

PErr,oLoGIA DO MACIçO SIENÍTICO CAPITIJVA

O maciço Capituva tem forma elipsoidal alongada na direção NW-SE (16

x 11 km, Figura 4.1), e é constituído dominantemente por sienitos levemente

supersaturados. Em flagrante contraste com o vizinl¡o maciço sienítico Pedra Branc¿

(Winters, 1981), aflora em á¡ea arrasada" de relevo bastante suave. Conquanto esse fator

condicione uma certa precariedade de aflo¡amentos, o acesso fácil possibilitou um

mapeameûto ¡elativamente rápido do maciço.

São muito esparsas as referências ao maciço na literatura; algurs autores

referem-se a ele pelo nome de "Norte de Caldas" (Fúlfaro, 1975; Winters, 1981), outros PoI

"Caldas" (Artur, 1988). A cidade de Caldas situa-se imediatamente a sul da ârez do mapa

geológico (Anexo A; ver também Fþra 4.1), junto à borda NE do maciço Pedra Branca-

O nome Capituv4 aqui adotado usando como refe¡ência um pequeno povoado situado na

por@o NW do maciço, parece portaûto mais adequado-

No mapa da Folha de Caldas em 1:50-000 (Fúlfaro' 1975)' as rochas que

constituem o maciço foram descritas corno 'gÊaisses sieníticos". A forma externa da

ocorrênci4 elipsoida[ foi em boa parte delinead4 com algumas imperfeições maiores no

traçado dos contatos a sE e NE, (comparar Figuras 4.I e 4-2). As rochas granitóides

allora¡tes no i¡terio¡ do maciço foram descrítas como "migmatitos granitóides"; apenas a

ocoÍência maior, que ocupa a Ser¡a do Milho Verde, foi mapeada.

No mapeamento da Folha Varginha em 1:250.000 do Projeto Sapucaí

(Cavalca-nte eT. al., 1g7g), foi esboçado, embora de modo imperfeito, o Padrão subcircula¡-

elipsoidal de disposi@o das foliaçóes. As rochas sieníticas aparecem apenas como dois

corpos semi-anelares, um deles em continuidade com rochas "granulíticas".

4.1. GEOI,OGTA DE CAMPO

4.1,1. Critérios para definição de facies

Rochas de composição sienítica (levemente supersaturadas) predonrinam

ampl¡mente no maciço Capituva. O mapeamento realizado pelo autor revelou, contudo, a
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Fieura 4-2- Mapa geológico simplificado de Þarteg das Folhaa Caldae e RIo
Capivari (1:50.000), de acordo con o ProJeto Caldas ( Fúlfaro, 1975).

existência de variações texturais importantes entre ess¿rs rochas, que sáo representadas em

mapa por 12 associações de facies (ou tipos).

Predominam sienitos laminados. nos quais a textua é definida pela

disposição planar de cristais t¿bulares de feldspato alcalino, que formam cerca de 70Va do

volume da ¡ocha. Esses cristais estáo parcialmente inrbricados, e muitas vezes têm os

contornos algo arredondados, indicando tratar-se de uma foliago de fluxo magmático que

continuou a se desenvolver no estådo sólido. Esses feldspatos têm seções praticamente

quadradas, quando vistos paralelamente ao plano da foliaçao, e como resultado não se

desenvolveram estrutur¿rs lineares facilmente perceptíveis. Os demais minerais

(essencialmente an-fibólios com eventuais núcleos-relicto de piroxênios, além de alguma

biotita, oligoclásio, quartzo, opacos, apatita e ouúos acessórios) ocorrem nos iûterstícios

entre os feldspatos.

Diferentes facies de sienitos laminados (médios, grossos, etc; ver Anexo

A) são identificadas principalmente por variações nas dimensões (comprimento e largura)

do feldspato alcalino.
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Uma facies de ocorrência restrita é definida por apresentar menor fndice

de cor e feldspatos alcalinos com dimensões comparáveis às das facies média e grossa

(leuco-sienitos l¡minados médios, CPo5)

Rochas não laminadas (ou com lamina@o pouco perceptível) são também

abundantes por todo o maciço, e foram desþadas coletivamente de sie¡itos g¡anulares.

São quase que invariaveLmente porfiríticas, e têm variações texhlrais importantes, em

especial na proporçáo e tama¡ho dos megacrisrâis e na granuJação da matriz.

EnÍe os sienitos granulares', distinguem-se dois grupos principais:

-sienitos finos (CPo4a) e finos a médios (4b), que ocoûem exclusivamente

na porçáo central do maciço, como corpos anelares, em íntima associação com os sienitos

laminados grossos. São rochas cinzentas, com fenocristais em geral pouco abundantes

(<L0%) e pequenos (apr. L mm) de feldspato alc¿lino e máficos þiroxênio/anfibólio e

alguma biotita). Apresentam texturas s mins¡alsgi¿ primárias bem preservadas (e.g"

piroxênios pouco transformados em ân fi bólios)'

-sienitos médios porfiríticos (CPo1c, 2b), que passam, por aumento da

proporção de megacristais, a sienitos grossos com matriz subordinada (CPo1b, 2c), e que

ocorrem domìnantemente junto às bordas do maciço. Os megacristais de feldspato alcalino

são grandes e largos (4 x2 cm em média), os minerais máficos ocorrem exclusivamente na

ma1ciz" e a mineralogia primária enconÍa-se bastante transformada (e.g., piroxênio ocorre

raramente, como núcleos-relicto em anfibóIio).

Todos os tipos de sienitos granulares exibern foliação, embora menos

evidente que a dos tipos taminados, definida pela orientaçáo dos fenocristais e/ou dos

minerais máficos e feldspatos da matriz.

Na porçâo central do maciço, bastante alferad4 predominam rochas mais

escuras que as demais, ricas em biotita e com plagioclásio (aparentemente primário) na

matriz, de composição mela-sienítica (CPoad). Essas rochas possuem fenocristais tabulares

de feldspato alcalino em proporções variadas, e parecem gradar lateralmente para a facies

de sienitos lamin¿d¡5 g¡e5sos por diminuição na proporçao de matriz.

As várias ocor¡ências de granitóides foliados mapeadas no interior do

maciço Capituva correspondem a sePtos e tetos de rochas mais antigas, da associaçáo

calcio-alcalina potássic4 descritas anteriormente (item 3.4). Rochas graníticas

'O termo "gra.nular", por si só desprovido de maior significado, é utilizado de maneira aaáloga à empregada ¡ror
Parsous (19?9, 1981), para rochas sieníticas que, embora folia¿2\ !ão exibem teruras l¡mi¡ad¿s evidentes.
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contemporâneas ao magmatismo sienltico såo restr-irâs a bolsöes irregulares (decimétricos-

centimétricos) granítico-pegmatfticos (mais comuns junto aos contatos externos do maciço)
além de, possivelmente, ocasionais ocorrências de hornblenda granito equigranular
encontradas como pequenos blocos isolados (não mapeáveis), principalmente Da porção
SE do maciço.

4.12- Distribuição das facies e estratigrafia interna

O padrão de ditribuigo das facies no maciço Capituv4 mostrado no
mapa geológico (Figura 4.1, Anexo A) traz subsídios fundamentais para a compreersáo da

sua evoluçáo.

Existe uma tendência geral bem definida de incremento da granulaçáo da

matriz das rochas a partir das bordas do maciço. Em muitas seções geológicas estudadas,

identific¿-se que o aumento de granìúação ocorre de modo gradativo, mas relações de

afloramento indicam que as facies mais grossas freqüentemente invadem as mais finas,

previamente cristalizadas. Essas rela@es são t¿mbém muito cla¡amente mostradas no

mapa geológico, através de sucessivos fmncamentos das unidades mais finas pelas mais

grossas. Esses t¡r¡¡ce mentos foram âcompenh¿dos por migrações dos centros intrusivos

(Figura 4.1), de modo que o zoneamento global do maciço é excêntrico, com deslocamento

geral para NE. Cada -ìrna das seções expostas no maciço, separada das demais por um

desses trunc¡*entos principais, foi desþada 'þulso magmático", com conotação análoga à

dos søryes de Bateman e Chappetl (1979).

Quatro pu.lsos magmáticos principais constituem o maciço Capituva

(Figura 4.1); uma pequena ocorrência satélite mapeada a N do maciço corstitui
possivelmente um último pulso, a julgar pela sua faciologia e pelo padrão geral de

desloc¿mento.

Os pulsos mais antigos, constituldos dominantemente por sienitos

"granulares" porfiíticos, encontram-se parcialmente preservados nas porções sul-oriental e

sul-ocidental do maciço. Os pulsos finais, formados principalmente por sienitos laminados

médios e grossos, ocup2m a porçâo central do maciço, e constituem a sua borda

setentrional (Figura 4. 1).



As bordas sul+cidental e sul+riental do maciço

Sienitos granulares porfiríticos, com variações significativas na proporçáo

matrizfenocristais e na granulação e texhrra da matria predorninam nas bordas ocidental,
ps¡idien¡l e sul-oriental do maciço Capituva. As relações geológicas identificadas em

mapa e em aflo¡amentos indicam que essas rochas constituem dois pulsos magmáticos

distintos.

O pulso mais antigo (1) preserva-se como urna pequena protuberância no

extremo ocidental do maciço, fazendo contato direto com g'anilss porfiríticos foliados tipo
Santana de Caldas (Figura a.1) em uma região onde as foliações têm disposiçáo

ca¡acteristicamente subverfica! em contraste com o restante da ârea. É formado por uma

rápida sucessão, a partir da borda, de sienitos laminados grossos (CPola), sienitos

granulares com matriz fina subo¡dinada (CPolb) e sienitos granulares com matrÞ fina

flsmìn¿a1s (CPolc); os contatos parecem ser sempre gradacionais. Septos extremamente

alongados de granitos foliados tipo Serra do Milho Verde ocorrem em meio aos sienitos

laminados gossos.

A se@o exposta corresponde à bo¡da de uma intrusão (cuja posigo

original não seria necessariamente vertical), e a variaçáo faciológica deve ¡efletir o
acúmulo de megacristais grandes e largos ju-nto às paredes e às inclusöes de rocha

encaixante. Os sienitos laminados grossos corespondem, aparentemente, a uma faixa de

bo¡da onde a intensa deformaçáo (sin- e pós-intrusão) tornou os megacristais mais

achatados. A matriz fi14 que passa a dominar para o interior da seção, reflete a
cristalizago rápida do magrna junto aos contatos dessa intrusáo inicial.

O pulso 2 preserva-se como um corpo semi-anelar que ocupa os extremos

SE e SW do maciço (Figura 4.1). Mostra tipos petrog¡áficos simila¡es aos presentes tro

pulso anterior; a distribui@o das facies, contudo, é distinta: sienitos granulares com matriz

5¡þs¡din¿da ocorrem por toda a porçáo oriental do corpo (onde aparece uma importante

inclusáo alongada de granito foliado tipo Santana de Caldas) e passam lateralmente a

sienitos granulares porfiríticos com matriz média dominante (a sul), e entjio a sienitos

l¡minados finos a médios (a oeste, junto à seção exposta do pulso anterior).

A facies com matriz domina¡te tem usualmente cerca de 8-l07o de

fenocristais de feldspato alcalino, proporçáo que aumenta rapida¡nente nas passagens para

a facies com matriz subordinada. þe¡am incluídas nesta última facies as rochas com cerca

de 50Vo ss 6ais de fenocristais. No puìso 2, essa passagem, transicional ao nível do mapa

geológico, ocorre à altura do Rio Pardo (Anexo A).



Em ambas as facies acima a matriz tem granulaçáo médi4 e os

fenocristais de feldspato alcalino são largos, pouco alongad os (4 x 2 crn), e levemente

alinbados. A composiçáo modal é de um sienito hipenolvw, com conteúdos de quartzo

geralmente baixos (< 5Vo), e proporções pequenas de plagioclásio (de origem secundári4

d. item 4.2.5) em quase todas as amostras.

Os índices de cor va¡i^- pouco entre as diferentes facies, e normalmente

sifuam-se entre 20 e 25, mesmo nos sienitos praticamente isentos de matriz; apenas

localmente foram encontrados exemplares de rochas cumuláticâs formadas quase que

exclusiv¡mente por fenocristais de feldspato alcalino (> 90qa, ponto 1182).

Analogamg¡1s ao que ocorre no pu-lso 1, a facies cÐm matriz subordinada

resulta da acumulaçäo preferencial dos fenocristais grandes, durante o emplacement e

fluxo magmático, junto a septos de rochas encaixante. Nesse sentido, é notável a associaçáo

entre a á¡ea de ocorrência dessa facies e a de um septo relativamente largo de granitóides

páissicos (Figura a.1)

Em escala de aflor2mento, foram reco¡¡ecidas localmente intercalações

métricas de rochas ricas em fenocristais em á¡eas de afloramento da facies com matriz

dominante (e.g., pontos 474, 95; c|. localizagÁo no Anexo D) que resultam da

concentração loc¿l dos fenocristais duante o fluxo magmático.

Em algumas seções exaninadas na porçáo meridional do pulso 2, pôde ser

obsewado um aumento progressivo na granul aøo da matÍz" a partir da borda da iltrusão,

dentro da unid ade CAt2b. No perfil da estrada que liga Caldas a Säo Pedro de Caldas, por

exemplo, a granulaçáo varia de fina a média até média no trecho entre a borda do maciço

e o Rio Pardo; paralelamente, a proporçâo de fenocristais de feldspato alcalino diminui

(de ca- 87o para menos de 34Vo)

O contraste textural enÍe a facies de sienitos leminados finos a médios

(CPdb Anexo A) e a uridade mais interna do pulso anterior (CPolc), com a qual ela faz

contato di¡eto, é pequeno, e consistente com a tendência a aumento da granula@o da

matnø e diminuiçao da proporçao de megacristais (reduzida a valores mínimos em CPC?a)

em dfueçáo ao centro. Essa obsewação sugere que a mudança nas condições de

cristalizaçao (e o próprio desloc¿mento do foco magmático) foi localmente pouco

expressiva na passagem entre os dois pulsos. Cabe destacar, todavi4 a plesença oc¿sional

de enclaves de sienito fino em ¡ochas da unidade CÃd2b (e.g-, ponto 33), que devem

corresponder a xenólitos de rochas previamente cristalizadas (do pulso anterior?)

Por outro lado, o caráter la¡ninado desses sienitos finos a médios, definido



pela orientação planar de pequenos cristais tabulares de feldspato alc¿lino, é também

evidente em pa¡te dos sienitos porñríticos "granulares' aflorantes no extremo sul do corpo,

para os quais eles passam gradativamente. Possivelmente, portanto, o contraste entre

sienitos "laminados" e "granulares' nessa regiáo nâo se ¡eveste de maior significado; os

tipos 'þanulares" médios ¡esultariam eventualmente de recristalização e destruição de

uma textura laminada original (ver descrições texturais, item 4.2.5).

Ä porção central do maciço

As facies predominantes nos pulsos magmáticos finais most¡am a
continuidade da tendência à cristalizaçao de rochas prog¡essivamente mais grossas em

direção ao cento do maciço. O pulso 3 é formado essencialmente por sienitos laminados

médios, e é tnrncado, como mosÍa a sua disposição em mapa pelos sienitos laminados do

puJso 4. A proporção de fenocristais grandes de feldspato alcalino ( > 3 cm) é muito baixa

nessas rochas (< LVo), mas também nesses pulsos sáo regisüadas pontualmente pequenas

ocorrências de cumulatos desses fenocristais junto a inclusões (Anexo A; ver adiante).

O pulso magmático 4 é dest¿cadamente o mais complexo do maciço.

Aparecem ali em volumes significativos, facies porfüíticas finas (a médias) textural e

composicionalmente distintas das anteriormente descritas. Rochas quartzo sieníticas 6nas,

portadoras de pcsenos fenocristais de feldspato e piroxênio, formam un "corpo" anelar

tra porçáo intermediária do pulso. Enquanto isso, a porçáo central é dominada por mela-

sienitos com matriz rica em biotita

Sienitos laminados m,álios e grossos

Essas duas facies são bastante semelhantes em termos de composição e

arranjo texnrral; o útrico contraste significativo ocorre na granulação, e é melhor refletido

pelo tam¡nhe dos cristais de feldspato alcalino tabular (dimensões médias de 1-1,5 x 03
c¡n na facies média e de 2 x 0,4-0,5 cm na facies grossa). Ambas as facies exibem escassos

fenocristais maio¡es e mais largos (até 34 x 1,5-2 cm) desse mesmo mine¡al.

Em termos composicionais, ambas as facies correspondem a sienitos

hipenolvtts, isentos de plagioctásio primário (mas normalmente com pequenas propor@es

de oligoclásio securdário; ver item 4.2.2), levemente supersatuados (o conteúdo de

quartzo é comumente baixo, em torno de l3Vq mas localmente pode chegar, segundo



es.;mativas visuais em afloramentos intemperizados, a 8-70Vo), e com lndices de cor na
fau.ade2G25.

Embor4 em escala de map4 os contatos ent¡e as facies média e grossa

sejam predomínaûtemente abruptos, deve se¡ assinalado que contatos diretos foram
raramente observados, e existem local¡nente sugestões de variações gradativas na
granulação dos sienitos laminados.

Algumas ocorrências isoladas, não mapeáveis, de sienitos "granulares"

médios foram observadas dentro do pulso 3, e encoDtram-se assinaladas no mapa geológico

(Anexo A). No ponto 873, eles sáo invadidos por apófises do sienito laminado médio, que

pode mostrar lentes máficas junto ao cotrtato (Figura 4.3a).

Encontram-se também assinalados no mapa geológico algus
aflo¡amentos de sienito "grosso" (constituído principalmente por megacristais largos de

feldspato alcalíno, em média cnm 2-3 x L crn), que ocorrem isoladamente em meio aos

sienitos lamin¡dos médios. A situação esquematizada na Figura 4.3b, observada em um
desses afloramentos, itrdica que, também neste cåso, o sienito grosso se formou por
concentraçáo por flüxo dos fenocristais maiores, presentes de modo esparso nos sienitos

leminados, junto a material sólido (no caso, um xenóIito ou septo de granito gnáissico).

As rochas de ambas as facies são geralmente homogêneas em escala de

afloramento. Algumas variaçöes, contudo, são notáveis:

-'manchas" irregulares de (biotita) granito equigranular (localmente

gradacional para peg'natito) são vistas em muitos afloramentos, em especial nas

proximidades dos contatos externos do maciço.

-uma facies de biotita-quartzo sienitos médios a grossos forma uma série

de ocorrências pontuais, em clara associa€o com inclusôes de rochas g¡¡ni1ójds5, 9 dsyg

resulta¡ da contaminação dos magmas sieníticos por assimilaçâo de material granítico (cf.

item 4.1.3.; ver também Figura 4.3b e Foto 4.4, adiante);

-leuco-sienitos larninados formam pequenos corpos aparentemente

intercalados como 'batrdas" nos sienitos "normais" em alguns afloramentos. Contrastam

com esses últimos por apresentarem índices de cor notavelmente mais baixos (em torno de

8-10), e maior proporçao relativa de biotita entre os máficos;

Uma fei@o notável em meio aos sienitos laminados médios e gossos é a

presença de lentes máficas-ult¡amáfic¿s centimétricas-decimétricas, compostas

princip¡lms¡1s por anfibólio e minerais acessórios, além de proporções variadas, mas em

gera-l baixas, de feldspato alcalino tabular. Na maio¡ parte dos casos, as lentes se dispõem



paralelamente à foliaçáo dos sienitos; as mais espessas podem ter continuidade lateral

sipificativa.

No ponto 88, a rocha máfica-ult¡amáfica ocorre como blocos angulosos

dentro do sienito (Foto 4.1), e mostra cristais tabulares de feldspato alcalino distribuídos

ir¡egularmente e por vezes um pouco meno¡es que os da rocha hospedeira

Essas rochas máficas-ultramáficas sáo interpretadas como cumulatos de

ming¡¿i5 de cristalizaçao precoce (originalmente, piroxênios e alguns minerais acessórios,

d. item 4.2.7) que fo¡am localmente fragmentados e carregados pelo magma em

movimentação. Ocor¡em com persislência no maciço, em especial acompanhando contatos

intrusivos das dive¡sas facies sieníticas (ver item 4.1.3).

Em um pequeno aflorâmento alte¡ado na porção centro-sul do maciço,

junto a uma inclusão de rocha granítica, (ponto 971), encontra-se uma notável estrutua de

bandamento m2grnático, marcada pela alternância ítmica de sienito laminado com bandas

de concentração de rrinerais máficos (Foto 4.2). Cada uma dessas bandas tem espessura

constante ao longo da foliação no trecho e4posto; as espessuras das diferentes bandas

variam entre 1 e 4 cm- Os contatos com a rocha sienítica são geralmente abruptos, mas

identifica-se uma tendência a gradação normal (diminuição da quantidade de máficos para

o topo) dentro de bandas máficas mais espessas. Em exposições um pouco mais afastadas

do contato com a inclus ãto ganíÎj'c4 encontram-se ainda esparsos níveis máficos

intercalados com os sienitos laminados.

Sienitos granuktres finos e finos a médias

As rochas da facies finq em conÍaste com as demais rochas presentes no

maciço, ocorrem freqüentemente em pequenos blocos pouco alterados. Sáo sienitos com

matriz fin4 cilzent4 largamente predominante, e fenocristais milimétricos de feldspato

alcalino (mais abundantes, 0,5-1,5 mm), piroxênio (normalmente com bo¡das de anfibólio,

e 1-3 mm) e ocâsional bioúta (atê 10 mm).

A facies fina a média predo 'ina na continuidade setentrional e oriental

dos mesmos corpos anelares em que aparcce a facies fin4 para a qual mostra passagens

gradativas (embora exemplares das duas facies possam ocorrer lado a lado em alguns

afloramentos). Assim, os sienitos finos a médios parecem equivalentes (cristalizados mais

Ientamente) dos tipos finos. Além do contraste de granulação, os sienitos finos a médios

mostram-se menos porfiríticos; em especial os microfenocristais de minerais máficos, tão



Foto 4.1- Enclave an€uloeo de rocba náfica-ultranáfica (de caráter
crmulátlco), a¡nrentenente ronptdo dr¡rante o fh¡xo nagnátlco, en
sienltos lanlnados Eroasoa. En centas Iprgõee da rocha náfica-
ultran¿lfica ocorren cristais tabr¡lares de feldapato alealino, que
tên di¡nengõeE inferlores aB doe preeentes no elenlto. Ponto 88,
afloranento alterado na Iprgão centno-Ieste do nacigo Capltrn¡a.

Foto 1-2. Ba¡rdanento nagnátlco eD alenltos lanlnados grossos, naa proxinldades
de contato con lnclusão gra¡¡ftica (eltuada å eequerda da foto) . 0
ba¡rdanento ê narcado por camadae nlcae en nlnerale uá.ficoe
nlltnétrlcae-centlnétrlcas, çtue Þa¡¡ecen conetltulr a baee doa
ritnos; a paasagen para a rocha slenftica, nals clara, é en geral
abnrpta, naa em alÉune casoa pode-ee dletlnE[tlr una tendêncla a
Ilasgagens gradatlvaa "noroals". Ponto 971, afloranento alterado na
¡¡orção centno-SE do naclço Capltu¡a.
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cåracterfsticos dos sie¡itos finos, estáo praticamente ausentes nessas rochas. Assemelham-

se, em muitos aspectos, aos sienitos granulares aflorantes nas porções mais extemas do

maciço (e.g., unidades CÀozb,c), dos quais se distinguem pelo caráter um pouco mais fino
da matriz, pelo tamanho meno¡ dos fenocristais de feldspato alcalino, pela própria escassez

de fenocristais, e pela associaçáo geográfica com os sienitos finos.

Como apresentados em mapa (Figüa 4.1, Anexo A), os corpos anelares

onde ocor¡em essas duas facies (designadas coletivamente de sienitos "filos") são

aproximadamente contínuos. Na parte meridional e ocidental do pulso (onde as rochas têm
granula@o fin¡), definem-se dois corpos anelares, cada qual com largrra pouco inferior a
500 m., paralelos e separados por uma faixa de sienitos l¡minados grossos. Para norte e
Ieste, onde essas rochas passam a ter granulação fina a média (e menor quantidade de

fenocristais), não foi possíve1 identifica¡ com clareza a faixa central de sienitos laminados,

e os sienitos 'E¡os" são representados como um corpo único e contínuo (Figura 4.1).

As faixas de ocor¡ência de sienitos "finos" correspondem, na realidade, a

"á¡eas de predomínio" dessas rochas, já que, ao nível de a.floramento, elas formam uma

série de corpos alongados ilvadidos por proporções variadas de sienitos laminados grossos.

A intercalação entre os dois tipos petrográficos é notável (Figura 4.3c), e sistematicamente

paralela à foliação de fluxo, de tal modo que com freqüência as relaçÕes de idade relativa

resultam i¡resolvidas por critérios geométricos simples.

As principais relações observadas nesses contafos fo¡am:

-sienitos "finos" formam muitas vezes corpos elipsoidais centimétricos a

métricos alongados (segundo a foliaçao), e envolvidos pelos sienitos l:minados (Figura

4.3c); os feldspatos tabulares desses últimos acompanlam o cont¿to;

-sçâsis¡almsnte, os corpos elipsoidais de sienito "fino" têm borda de

reaçáo rica em biotita;
-em muitos casos, lentes máficas-ultramáficas ocor¡em nos sienitos

l¡minados nas proximidades do contato com colpos de sienito fino a médio.

Tais feições sugerem que os sienitos laminados invadiram como mushes

magmáticos, de forma que porções sólidas neles presentes (e.g., cumulatos máficos) se

depositar:m junto aos contatos com a ¡ocha invadida O confiaste de plasticidade, de

qualquer form4 teria sido pequeno, como atesta o caráter a¡redondado dos corpos de

sienito "fino".
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Fieura 4-3- Relaçõee de ca¡npo entre facies do ¡naciço sienltlco Capituva.
a) r.rna aÉflee de gienito lamlnado médlo invade eienlto eFanula¡porfirítíco (com matrlz subordlnada); o contato é dellneado por t¡na
Iente máf ica-ultrané.f lca descontínua. Ponto 873;
b) ocorrência de eienito cìmulátlco (faciee granular con natrlz
subordinada, sgf) no contato entre eienlto la-mlnado grosso (ele) e
incluaae E¡s¡ítica (Xrnv); uroa falxa de biotlta elenlto (be, produzida
Por contaminação ) 6e interpõe entre Xmv e egf. Ponto 1206;
c) contato entre sienito lanlnado grosso (e1g) e sienito fino (ef).
Ponto 28.
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Mela-sienitos porfzríticos ricos em biotita

A regiáo onde se localuz a porçáo cetrüal do pulso 4 encontra-se
intensamente altenda. Embora restritos em quantidade e qualidade, os afloramentos
visitados sugerem um amplo predomínio de ¡ochas mais máficas que os sienitos normais do
maciço nessa região, o que provavelmente responde pela própria inte¡sidade do
intemperismo ali registrada.

Essas rochas são porEríticas, com fenocristais de feldspato alcalino
tabula¡es (1,-2 x 0,4-0,5 cm), em geral subordinados, em matñz ñna a médi4 cinza-escura, e
(caraøerística diagnóstica dessa facies) rica em biotita

A presença de plagioclásio þrovavelmente de cristalização magmática" cf.
item 4.5.3) como mineral relativamente abundante na matriz é outra feiçao peculiar das

rochas, que sáo, modalmente (cf. item 4.2.1) e quimicamente (cf. item 4.3.1), sienitos
máficos.

A passagem para os sienitos lamitados g¡ossos parece ser transicional
embora o significado dessa transiçáo seja pouco claro. Em vá¡ios trechos da ârea mapeada
como mela-sienitos ocorreÍ! em afloramentos alterados (e.g., pontos 7,71,,938; Anexo D),
rochas texn¡¡al e composicionalmente intermediárias entre as duas facies. Os fenocristais
de feldspato alcalino dos mela-sienitos têm forma e dimensóes equivalentes às dos

feldspatos que constituem os sienitos laminados, de modo que as variações se dão

essencialmente nas proporções fenocristais/matriz.

Não foram observados contatos entre os mela-sienitos e os sienitos "finos".
Aparenfemente não existem relações diretas ent¡e eles; os últimos são ma¡cadamente
contrastados no índice de cor (menor), teor de quartzo (maior) e tamanho dos fenocristais
(menores).

0 corpo satélite de sienitos da Serra da Serrinha

Essa pequena ocorrência satélite de ¡ocbas sieníticas situa-se ce¡ca de 3
km a norte do maciço Capituv4 e tem forma alongada na direçao E-W (4,5 x L-1,,5 k-).As
exposiçoes são escassas, em geral como blocos seml'-alte¡ados. A despeito da âtea
¡elativamente pequenA várìos tipos de rocha sienítica são ali encontrados, todos

ap¡esentando uma folia@o intens4 que empresta às rochas um aspecto ma¡cadamente

gnáissico. P¡edominam leuco-sienitos laminados médios, com índices de cor inferiores a 10,
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similares à facies encontrada como intercalações restritas em meio aos sienitos laminados
médios e grossos no maciço Capituva_

Na porção orientar da ocorrência þontos r2:Ig-lzgo), aparecem sienitos
finos a médios (IC apr. 2G25), com proporções variadas de fenocrist¿is ocela¡es de
feldspato alcalino. Hornblenda sienitos ¡osados g¡ossos, gaáissicos, com baixo IC, formam
bandas centimétricas nos sienitos finos a médios, e localmente ocorrem como blocos
maiores' Esparsos blocos de rocha granitóide gnáissica hololeucocrátic¿ (tipo Serra do
Milho Verde) são também enconfrados no ponfo lZß0.

4.13. Os contatos com as rochas encaixantes

As ¡ochas encaixantes se dispõem em uma notável estrutura em torno do
maciço capituva (ver item 4.1.4), mas o mapa gèológico mostra que as rochas sieníticas
tmtrcam, em vários loc¿is, os contatos entre elas. Na sua por@o ocidental, o maciço faz
contato com a faixa principal de granitos porfiríticos foliados tipo santana de caldas, que é
sucedid4 externamente, por granile5 equigranulares tipo pinhal e, depois, por rochas
¡"ngeríticas-charnoquíticas do maciço são pedro de caldas (Figura 4.1). Mais a norte, os
pulsos magmáticos mais jovens truncam o contato entre os granitos porfiríticos e
equigranulares e, já a NE, fazem cont¿to direto com as rochas mangerÍticas-charnoquíticas.

Extr¡¡essivos volumes de rochas encaixantes såo encontrados no interio¡ do
maciço. Fato notável é que as i¡clusões sáo exclusivamente de granitóides da associa@o
câcio-alcalina potássica. Granitóides porfiríticos tipo santana de caldas, que constituem a
rocha encaixante da porção ocidental do maciço, ocorrem apenas dentro dos pulsos
magmáticos iniciais. Enquanto isso, sienogranitos porfiróides tipo serra do Milho Verde
(não encontrados na seçáo exposta de ¡ochas encaixantes) são as inclusóes predominantes,
e constifuem praticamente o único tipo de rocha encaixante encontrado denÍo dos pulsos
magmáticos mais jovens.

são ¡aros os afloramentos onde se pode observar diretamente o contato
extemo do maciço. Destacam-se algumas exposições no seu extremo sul-oriental, onde a
facies granular porñrítica com matriz dominante do pulso z (tozb) faz contato com
biotita granitos tipo Pinlal. Ali, por uma distância aproximada de 100 m para fora do
contalo, ¡ochas sieníticas formam diques métricos que invadem os granitos. os sienitos
p¡esentes nesses diques são praticamente isentos de matriz, e correspondem poñanto à
facies cPø2c, formada por acumulaçáo de grandes fenocristais de feldspato alcalino.

78



Na porção central do maciço, os granitos porfiróides tipo Serra do Milho

Verde formam algrrmas massas extensas e de forma mais irregular, e aflo¡am nas regiões

de topografia destacada (e.g., a Serra do Milho Verde). Os sienitos ocorrem nas porções

mais baixas (em geral, abaixo da cota topográfica de 1100m). O contato direto sienito-

granitos é raramente observado, o que dificulta a avaliação da geometria das inclusões. O

comportamento em planta dos corpos Fanitóides sugere que eles sáo conüolados Pela

estrutura interna dos corpos sieníticos e também pela topogafia. Aparentemente,

portanto, trata-se de corpos irregulares em parte intercalados com os sienitos, mas que

localmente náo se estendem a profundidades maio¡es que a cota atual de 1.100 m.

Várias exposiçöes do contato sienitos-granitóides foliados fo¡am

observadas em cortes alterados na borda meridional do maciço, onde os corpos granitóides

se comportâm claramente como septos alongados e concordantes dentro dos pulsos

magmáticos idciais.

Em muitos casos, obsewa-se uma alternância de corpos métricos dos dois

tipos litológicos. Em gera! a foliação de ambos é paralela aos contatos (Figura 4.4a), o que

não permite ¿ dgfinição da idade relativa por critérios geométricos simples. Feições

i¡dicativas do ca¡áter intrusivo dos sienitos podem ser obsewadas com freqüência:

-lentes máficas-ultramáficas centimétricas, irregulares, ocorrem nos

sienitos junto ao contato, indicando deposição de material cumulático nas paredes (Foto

4.3);

-os sienitos Podem mosÍar efeitos de contaminaçáo notáveis no contato,

com a formaçáo de faixas decimétric¿s de quartzo sienito mais g¡osso e mais claro,

heterogêneo, e localmente rico em biotita As lentes máfic¿s-ultramáficas podem aparecer

rompidas no interior dessas faixas (Foto 4.4);

-manchas irregulares de granito equigranular forma¡am-se localmente por

fusáo incipiente dos grânitóides foliados. Vênulas desse material anatético podem invadir a

própria rocha sienítica (Foto 4.3), em um fenômeno de back-veining;

-em um afloramento na porção centro-meridional do maciço (ponto 2i7), a

foliação da rocha granitóide é truncada pelo contato (e pela foliação de fluxo do sienito

laminado, que o acomp2nha; Figura 4'4b), o que evidencia" adicionalmente, que o

desenvolvimento da folia@o dos granitóides se deu previamente à intrusão dos sienitos.

Cumpre ainda destac¿r a distribuição da facies de biotita quarfzo sienito

foüado dentro do maciço Capituv4 como ocorrências pontuais (cf. Anexo A) em clara

associação com i¡clusóes maiores de rochas granitóides (ver também Figura 4.3b e Foto

4.4). Trata-se muito provavelmente de uma variedade petrogtáfica gerada a partir da

¿55imil¿ção de material proveniente dos granitóides Pelo magma sieníÎico.
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Fots {.3. Det¡lhe do cont¡to entre sienito granular e granito gnåissico. A f¡ire ultre¡åfic¡ depositada no
cont¿to É irregularr e er parte rorpida, for¡ando enclaves dentro do sienito. A ret¡de direit¿ d¿ foto
É ocupada por raterial de caråter ruito heterogtneo, er parte rais parecido ror o granito gnåissico
{porçåo superior)r er parte siril¡r ¡o si¿nito (extrero direito}, er parte interrediårio ('biotit¿
sienito'1. llanchas irregulares de granito equigranular rÉdio a fino (¡n¡tåticol ocorrer tento no
granito gnåissico coto n0 sienita, c¡r¡cteriz¡ndo o fenôreno de ù¡c*-reirirg. Ponto g5, extrero
reridionel do raciç0.

Foto f.f. Faixa heterogÊnea (¡pr. 80 c¡) no cont¡to entre sienito granular (ocre. à direit¡) e granito
gnáissico tipo Serra do llilho Verde {claro/acinzentado, no extrero esquerdo de foto), resultante dr
assirilaçto partial do granitôide pelo ragra sienitico, ¡crlrulo inici¡l de reteri¡l ultr¡¡åfico (coro
faixa irregul¡r junto ao sienito, posteriorrente rorpida pela rovirentaçto do ragra!, e arrl¡ulo
posterior de regacristais de feldspeto ¡lcelino. Ponto 95,
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Fieura 4-4. Relagões de contato entre elenltoe do naclço Capltuva e
granltóldes encalxantee.
a) corpog tabularee de elenlto gnanular con natnlz donlnante (ep)
lnvaden granlto gnáleelco tlpo Santana de Ca1dae (Xec). Oe contatoe,
Þanaleloe à follação de ambae as rochae, e com nergulhoe para eu1 (para
fora do naclço), Bão dellneados por lentee náflcas-ultranáflcae. A
porção de rocha granltólde lnedlatanente lnternå ao contato é conplexa,
como noetna a Foto 4.9, com formacão de eranito equlgpanular anatétlco
(Xe) e blotlta elenlto (be). Ponto 95;
b) elenito laninado groseo (ele) lnvade e trunca a foliaçã.o de grantto
gn6.leelco tlpo Sema do Ì1llho Verde ()(nv). Fragnrentoe de lente náf lca-
ultran6.f lca (ttH) , "blotlta elenltoe" (bs ) e Eranltoe equigranularee
anatéticoe (Xe) narcan fenômenoe de lnteração entne o ma8na elenltlco e
a encalxante. Ponto 27.
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4.1.4. Aspectos estruturais

As atitudes de foliação medidas nas rochas do maciço Capituva e nas suas

encaixantes encontram-se representadas na Figura 4.5. O mapa de trajetórias das foliações

apresentado na Figura 4.6 foi obtido a partir dessas atitudes e de fotointerpretação.

É notável a disposição da foliação das rochas encaixantes ao redor do

maciço, paralelamente aos seus contatos. Na porção a SE do maciço (Figura 4.6), parece se

definir um "ponto triplo" (a foliação das encaixantes tem orientação NNE junto ao contato,

e passa à direção dominante NW conforme dele se afasta); o pequeno número de medidas

ali obtido impede, contudo, uma definição mais precisa dessa feição.

O padrão concêntrico de distribuição da foliação no interior do maciço é

bem definido. Foram indicados na Figura 4.6 os limites externos dos diferentes pulsos que

constituem o maciço. O truncamento de estruturas entre os diferentes pulsos é evidente em

poucos trechos; eles têm formas semelhantes em planta (elipsoidais, alongados NW-SE),

indicando que o controle estrutural pennaneceu o mesmo durante toda a seqüência de

colocação.

Os mergulhos da foliação são para o interior do maciço a NW, NE e SE,

delineando a forma geral de um "ñ¡nil" para as intrusões. Na direção de maior

alongamento do maciço (Ì{W-SE), contudo, os mergulhos são sempre para SW, e passam

de moderados na porção central (3G50o¡ a subverticais no extremo Sril (Figura 4.6), onde

se preservam seções dos pulsos mais antigos; tal situação encontra-se também ilustrada no

perfiI geológico NE-SrW apresentado na Figura 4.7. Como mostram os mapas das Figuras

4.5 e 4.6, por toda a região a oeste do maciço Capituva as foliações (de sienitos e

encaixantes) têm mergulhos subverticais, anômalos em relação ao padrão regional. Mais

para SSW (para fora do maciço), os mergulhos p¿ìssam a ter valores moderados para SW e

em seguida voltam a ser elevados, refletindo já então a estrutura associada à intrusão do

maciço Pedra Branca (Figura 4.6).

Situações geométricas similares às encontradas na estrutura associada ao

maciço Capituva estão presentes regionalmente, como resultado da interferência entre a

última fase de deformação regional (fase Fn+3 de Campos Neto e Figueiredo, 1985), de

direção NE-SIV, e as estruturas pré-existentes (estruturas em "domos e bacias"; ver Figura

2.1). Relacionam-se a essa fase tardia corredores de deformação ao longo dos quais

ocorreram mega-vergações da foliação pré-existente em dobras descontínuas de planos

a:riais que têm mergulho acentuado para S-S\il.

A similaridade entre as estruturas em domos e bacias regionais e a
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estrutura gerada ao redor do maciço Capituva é uma das sugestões de que o maciço

intrudiu contemporaneamente à fase de deformação Fn+3. O limite SE do maciço é

aproximadamente retilfneo, e pode ter sido condicionado pela 7n¡a de Fratura do

Ribeirao Brejo Grande (que aparece no extremo NE da Figura 4.6, e cujo prolongamento

a SW coincidiria com o limite do maciço). Ao longo dessa "Z.ana de Fraturan deve ter

ocorrido alguma movimentação durante Fn+3, ao indica a disposição das foliações nas

suas proximidades (Figura 4.6).

A mega-estrutura definida pela disposição das rochas encaixantes e de

suas foliações ao redor do maciço Capituva é, em vista do exposto, interpretada como de

origem "mista". Ela provavelmente deve sua origem ao campo de esforços regional que

prevaleceu durante a deformação tardi-brasiliana, mas foi aproveitada para alojar os

magm¿N sienlticos, ganhando com isto um desenvolvimento notável, devido ao carâter

forçado da intn¡são e ao aquecimento provocado pelo magma, que condicionou um

comportamento mais dúctil de suas rochas encaixantes.

4¿. PETR,OGRAFIA

Foram estudadas ao microscópio petrográfico de luz transmitida cerca de

60 amostras do maciço Capituva; quinze amostras do maciço Pedra Branca foram

examínadas para comparação. As 15 seções polidas utilizadas para análises de minerais em

microssonda eletrônica foram também estudadas ao microscópio de luz refletida

A existência de variedades texturais bastante contrastadas no maciço

Capituva já havia sido revelada pelos levantamentos de campo, e constituiu um critério

básico de mapeamento. O exame das rochas ao microscópio petrográfico evidencia um

fator de variabilidade adicional: a recristalização pós-magmática foi intensa por todo o

maciço, obliterando em graus variados as texturas magmáticas originais.

O contraste é flagrante quando se compara esse quadro com a situação

observada no vizinho maciço sienítico Pedra Branca (Winters, 1981; ver item 4.2.8,

adiante). Ali, mesmo nas rochas mais grossas, a textura e mineralogia þeas estão

praticamente intactas, demonstrando que processos de hidratação pós-magmáticos foram

restritos a nulos (ver, no entanto, observações no item 5.5.3). Nao será coincidênci4

certamente, o fato de que, enquanto o maciço Capituva ocorre em área de relevo suave,

em geral abaixo da cota topográfica de 1100n1 o maciço Pedra Branca sustenta uma serra

imponente, que atinge cotas de até 1700 m.
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Algumas conseqüências da recristalização afetam diretamente os critérios
de separação textural entre as facies. Assim, o exame microscópico da matriz dos sienitos

"granulares" (em especial os tipos de granulação média ou fina a média) mostra evidências

de forte recristalizaçao. Os vestfgios de textura fgnea encontrados são alguns pequenos

fenocristais (5-7 a 2 mm) de feldspato alcalino tabular, que sugerem que em alguns casos

os contrastes oriþais com os sienitos laminados eram pequenos a inexistentes. Mesmo em
amostras muito transformadas, a granulaçáo original das rochas não foi substancialmente

modificad4 e constitui portanto um critério de distinção mais adequado que a texfura da
matriz.

Entre os sienitos finos, encontram-se os exemplares com texfuras e
mineralogia fgneas primárias melhor preservadas do maciço*. Encontram-se também
exemplares em estágios diversos de recristalwagão, cuja descrição permite acompanhar as

transformaçÕe s texturais sofri d as pel as roch as.

Tendo em vista o exposto, nas descrições petrográficas que se seguefr\

procura-se int¡oduzir inicialmente as características das facies mais distintivas e/ou melhor
preservadas, como os sienitos laminados médios e grossos, os sienitos finos e os biotita
mela-sienitos (todas de ocorrência restrita aos pulsos magmáticos finais do maciço).

Feitas as descrições dos c¿rsos típicos, e dispondo-se portanto de

referenciais mais adequados, serão por fim apresentados os diferentes tipos de sienitos

granulares médios e finos a médios.

4z.l.Análises modais

As análises modais de 22 amostras das diferentes facies do maciço

Capituva são apresentadas nas Tabelas 4.1, e 4.2. Em rochas de granulação fina" as análises

foram feitas ao microscópio; em rochas mais grossas, foram feitas contagens em fatias de

rocha" complementadas ao microscópio þara distinção entre os minerais máficos, etc)
quando necessário.

Não existem diferenças modais apreciáveis entre as principais facies

(Figura 4.8). As descrições petrogáficas que se seguem evidenciam que o plagioclásio

'Tal fato certamente se deve à maior dificuldade de percolação de soluções em rochas de granulaSo mais fina;
o mesmo fator responde pelo caso único no maciço de preserva$o de amostras frescas em blocos de rochas
dessa facies.
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presente ness¿rs rochÍrs é quase que exclusivamente de origem secundária (com a exceção

mais importante ficando por conta dos mela-sienitos). Trata-se portanto de sienitos

hipenolvys, e não surpreende que a maior proporção de plagioclásio encontrada em

exemplares mais intensamente recristalizados seja conseguida às expensas do feldspato

alcalino. Nota-se, assitro, que a tendência mostrada pelos sienitos médios e grossos de

ocupar porções mais distantes do âpice "4" do diagrama QAP reflete basicamente seu

c,ar âter mais recristalizado.

Os lndices de cor são também bastante semelhantes, e se situam entre 20

e 25 para a maior parte das amostras. A hornblenda derivou em grande parte de um

piroxênio original (ver adiante), e os dados mostrarn, também neste caso, que as

abundâncias desses dois minerais são complementares. Em casos de amostras muito

transformadas (e.g., CA470a), a substituição de hornblenda por biotita é significativa" o

que também é destacado nas modas.

A proporção de biotita primária na maior parte das amostras é muito

baixa (< 2Vo em volume modal). A maior abundância de biotita primária (acompanhada

de proporções relativamente elevadas de piroxênio e plagioclásio) ê, uma das

características que ressaltam o caráter singular da unidade mais máfica (IC apr. 35) de

mela-sienitos.

O quarøo é um mineral sempre presente nas amostras estudadas do

maciço Capifuva, destacando o caráter supersaturado dessas rochas. As proporções em que

ocorre são usualmente muito baixas, e ainda assim ele foi produzido em parte por reações

pós-magmáticas (transformações do piroxênio, do anfibólio, e eventualmente do próprio

feldspato alcalino; ver adiante). É notável, de qualquer formq que os sienitos finos

possuem proporção de quartzo magmático ligeiramente maior que as demais facies

(mesmo porque se trata da facies menos afetada por transformações pós-magmáticas); o

exame textural revela inequivocamente que grande parte do quartzo é de cristalização

magmática tardia nessas rochas.

Cumpre destacar, finalmente, eue as proporções modais dos minerais

opacos e da apatita são consistentemente elevadas em todo o conjunto de amostras,

guardando correspondência com o que revelam os dados químicos, apresentados adiante

(item 4.3). Os demais acessórios, pelo contrário, são pouco abundantes; vale notar que os

poucos casos em que eles alcançam proporções maiores que traço devem-se à presença de

titanita secundária, que se desenvolve às expensas dos opacos.
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Flgr¡ra 4.8- Modae de rochae elenftlcae do
dlagrama QAtt{. Sinboloa: quadradoe
chelos= elenttos lanlnados néd1oe e
granularee nédloe e glogsoe; rrx"=

slenltoe finoe; "L"= leuco-elenltoe.

naclço Capltuva, representadas no
vazlos= nela-elenltoe; cfrculoe

grosgos; cfrculoe vazloe= elenltoe
elenttoe flnoe a nédloe; cruzeg=
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422. Sienitos laminados médios e gnossos

A textura dos sienitos laminados médios e grossos ê, definida

macroscopicamente pela disposição planar e parcialmente imbricada do feldspato alcalino

tabular, com os demais minerais (máficos, acessórios e algum quarøo) ocupando os

interstfcios entre os feldspatos.

O exame microscópico revela que em todas as amostras de rochas dessas

facies ocorreram transformaçÕes pós-magmáticas importantes, que obliteraram

parcialmente a textura original. A hornblenda é sempre o mineral máfico principal; em

algumas amostras são encontrados vestfgios de piroxênio (provavelmente o mineral

cristalizado originalmente) em seu interior. Já o feldspato alcalino tabular tem os seus

contornos freqüentemente invadidos por plagioclásio mirmequftico pós-magmático, e

encontra-se parcialmente recristalizado prira mrìssas de microclfnio e plagioclásio.

O feldspato alcalino tabular na facies média tem largura em torno de 3

mm; o comprimento normalmente situa-se entre 8 e 6 mnr Na facies grossa, as dimensões

médias são de 1G15 x 6 mm. Ambas as facies possuem ocasionais fenocristais grandes (>

30 mm) e largos de feldspato alcalinor eu€ se mostrarn, sob o aspecto textural, similares aos

cristais tabulares. Um aspecto característico desses cristais tabulares é o seu fraturamento

em planos espaçados perpendiculares ao alongamento, feição já destacada por Winters

(1981) nas facies laminadas do maciço Pedra Branca.

Em geral, os cristais de feldspato alcalino mostram elevada proporção de

finas lamelas de exsolução lenticulares. Cristais praticamente límpidos, de ocorrência mais

esparsa, devem ter carâter criptopertftico.

A distribuição das lamelas de exsolução é geralmente heterogênea. Feiçao

comum é a concentração de lamelas maiores da fase sódica ao longo de faces de

crescimento do feldspato alcalino. Essas faixas podem se repetir concentricamente,

imitando um zoneamento oscilatório, e, em casos extremos, são compostas essencialmente

pela fase sódica. São sempre ladeadas por faixas de concentração do componente potássico

(virtualmente liwes de lamelas). É, interessante notar que os feldspatos "criptopertfticos"

podem mostrar sugestões de zoneamento semelhante, marcadas pela alternância de faixas

com birrefringência mais clara e mais escura que a normal, correspondentes possivelmente

a concentrações maiores do componente sódico e potássico, respectivamente.

Ocasionalmente, cristais de feldspato alcalino exibem uma faixa (inegular

e descontfnua, m¿N por vezes relativamente larga) de plagioclásio (oligoclásio) disposta ao

longo de faces de crescimento (normalmente na porção mais externa dos cristais). Trata-se
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provavelmente de um estágio mais avançado do processo de "concentração de lamelas"

descrito acima.

Em alguns cristais (ou partes de cristais), obserya-se a formação de

vênulas de albita-oligoclásio superimpostas às lamelas finas lenticulares produzidas na

geração inicial de exsoluções. Em áreas mais afetadas por essa exsolução tardia, aparecem

intercrescimentos mais grossos e bastante irregulares de microclínio com albita-oligoclásio

que podem formar cristais melhor individualizados nas bordas do cristal de feldspato

alcalino original.

Em todos os c¿rsos descritos, os diferentes tipos de plagioclásio (lamelas

finas, vênulas, pafches) presentes em um mesmo cristal de feldspato alcalino mostram

orientação óptica idêntica" controlada pela fase hospedeira

Os exemplos citados enfatizam o potencial do processo de exsolução a

partir de um feldspato alcalino cristalizado a alta temperatura (e com teor de Ca

relativamente elevado) de gerar volumes importantes de plagioclásio subsolidus com

composições tão cálcicas quanto An, (ver item 4.4.1).

Acredita-se portanto, com base nas evidências texturais, que o plagoúlq
presente nos sienitos foi produzido, em grande parte (ou mesmo totalmente, em algumas

amostras), por processos secundários relacionados a exsolução. Nesse caso se incluem não

apenas os exemplos já descritos, mas também os cristais situados externamente ao

feldspato alcalino tabular e as mirmequitas. Os primeiros são invariavelmente pequenos,

formam agrupamentos em mosaico e têm teores de An iguais ou inferiores a fur. A
mirmequitas muitas vezes crescem a partir desses mesmos agrupamentos, e seu

desenvolvimento secundário é evidente pela cariação que ela provoca nas faces do

feldspato alcalino tabular, destruindo o próprio "zoneamento" gerado por concentração

diferencial durante a exsolução inicial.

Em algumas amostras onde o processo de recristalização foi bastante

intenso, os feldspatos alcalinos perdem a sua forma tabular. O feldspato alcalino ocorre

como cristais grandes mas irregulares de microclfnio (neste caso, com geminação em grade

bem desenvolvida) que mostra proporções limitadas de vênulas albíticas, denunciando que

o componente sódico foi já em boa parte "expulso" do mineral. Em consonância com isso,

cristais relativamente grandes (até 34 mm) de oligoclásio xenomórfico, que podem mesmo

ter geminaçao Carlsbad e um leve zoneamento normal, são encontrados nessÍts rochas.

O feldspato alcalino dos sienitos laminados é virtualmente liwe de

inclusões, em flagrante contraste com as facies similares do maciço Pedra Branca (Winters,
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1981) e com alguns sienitos finos descritos mais adiante. A maior parte dos cristais é muito

pobre em qualquer tipo de inclusão, mas biotitå, opaco, apatita acicular e anfibólio podem

ser encontrados tanto nos cristais tabulares como nos fenocrisøis largos. Pequenos cristais

de plagioclásio com orientação óptica diferente da apresentada pelas lamelas de exsolução

também podem aparecer como inclusões, feição sugestiva de que, ao menos em um estágio

inicial, ocorreu cristalização magmática desse mineral (cf. item 4.5.3).

O quar¿o é muito subordinado nas amostras estudadas. Em parte,

associa-se a reaçÕes secundárias, como nos intercrescimentos com plagioclásio

(mirmequitas), hornblenda e biotita. Ocorre invariavelmente como cristais pequenos e

xenomórficos.

A hornblenda esverdeada ê o mineral máfico principal. É, geralmente

xenomórfica, e forma alguns aglomerados (em parte granoblásticos) entre os cristais

tabulares de feldspato alcalino. Mais raras são as amostras onde se preservam em seu

interior vestígios de piroxênio incolor pré-existente (e.9., CA1205). O seu carâter

secundário é sugerido pela ocorrência comum de intercrescimentos com quartzo. Algumas

inclusões de material micáceo fino amar¡onzado parecem corresponder a pseudomorfos

sobre piroxênios.

A biotita marrom ê, relativamente escassa. Em parte deriva da

hornblend4 quando então pode ter inclusões de quartzo vermiforme. Em amostras

intensamente transformadas (e.g., C41103b, 470a), em que sua proporção aumenta às

expensas da hornblenda" a biotita forma alguns cristais relativamente grandes (até 5 mm),

cujos contornos, irregulares, podem invadir os de cristais de feldspato pré-existentes.

Apatita e opacos (da série ilmenita-hematita) ocorrem em proporções

modais razoavelmente elevadas (1-1,5Vo e 1,5-2Vo, respecîivamente). Outros acessórios,

muito pouco freqüentes, são zirúo (em grãos pequenos, normalmente incluídos nos

minerais máficos) e (raramente) allanita

A apatita é, em seu maior volume, de cristalização precoce, e ocorre como

cristais subidiomórficos largos, granulares a prismáticos (0,6-0,2 mm), associados aos

aglomerados máficos.

Os minerais opacos também ocorrem nos aglomerados máficos, mas são

em geral francamente xenomórficos, contornando cristais de hornblenda e incluindo a

apatita. Podem também aparecer como inclusões na hornblenda.

O exame à luz refletida revela que esses opacos correspondem a notáveis

exemplos de membros intermediários da série ilmenita-hematita, muito semelhantes aos
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exemplares ilustrados por Ramdohr (1980, p. 983-988) e Haggerty (1976, p. Hg115). Os

cristais são formados por bandas lentiformes, alternadas segundo (0001), de cor castanha

(ilmenita) e branca (hematita) à luz refletida" que parecem ter se originado em uma fase

inicial de exsolução; dentro de cada uma dessas bandas, ocorrem lentes mais finas do outro

membro-finaf aparentemente geradas em uma segunda fase, e também orientadas

segundo (0001) (Fotomicrografia 4.1). Em algurrs cristais, existenl na banda rica em

ilmenitg espars¿N lamelas de hamatita pe¡pendiculares a oblfquas às demais.

Feição localizada em algumas amostras é, a destruição parcial das

delicadas estruturas de exsolução acima descritas por processos de alteração a baixa

temperafura. Esses processos afetaram preferencialmente as bandas ricas no componente

ilmenita, que apresentam manchas de material turvo e/ou esbranquiçado, ao invés das

lamelas regulares de hematita.

Outros minerais opacos (magnetita" pirita) são de origem secundári4 e só

ocorrem em associação com reações metamórficas de baixa temperafura.

42,3. Sienitos finos

Entre as rochas do maciço Capituva" os sienitos finos são as mais

informativas do ponto de vista petrográfico. Algumas amostras, em particular, preservam

texturas magmáticas praticamente intactas, e permitem assim a identificação da

mineralogia primária e de feições indicativas da ordem de cristalização. Outras amostras,

em contrapartidq mostram-se afetadas por graus variados de recristalizaso, de modo que

se pode acompanhar quÍNe que passo a p¿rsso o processo de substituição da textura

magmática das rochas. Por todos esses motivos, as descrições petrográficas dos sienitos

finos serão apresentadas com maior detalhamento em relação às demais.

Embora contrastem em alguns detalhes, as amostras de sienitos finos

mostram feiçoes texturais comuns bastante típicas. Entre elas, destaca-se a ocorrência de

microfenocristais milimétricos de clinopiroxênio e, principalmente, de feldspato alcalino.

Esses últimos são caracteristicamente zonados, com núcleos, em geral mais largos, ricos

em sódio (ocasionalmente, com composições no campo do anortoctásio) e bordas

potássicas d e cristalização simultânea com a matriz (Fotomicr o gr afra 4.2).

O contraste de granulação entre fenocristais e matriz e a própria rela@o

volumétrica entre eles é variável na suite de amostras estudada. Em amostras de

cristalização menos rápida" parte do feldspato cristalizou em torno dos microfenocristais,
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Fotælcrografla 4.1. Crletaie de ferri-llnenlta exsolvlda. Dlstlnguen-ee trêe
faeee de exsolução de henatlta (nals cLara), as duas prlnelrae ao longo
do plano (0001) da faee hoePedelra (llnenlta, clnzenta), e a úItina
¡¡ery>endlcular a eese plano. MeIa alenito CA974a, ll//, lnz refletida. O
Iado nenor da foto correelÐnde a 0,46 rnm.

núcleoe, nale largoe, eão deneanente Iprtftlcog, rlcoa na fase sódlca
(nate clara), e nostram zoneamento oecllatórlo prlná¡rto. Aa bordae,
eetreltae e nale pot6eelcae, aão nuito lrreEulares, e tên lnclueõee ben
deetacada.s de quartzo e oÞacog de tanar¡ho un Þouco lnferlor ao doe
crlatale da natrlz. Slenlto lanlnado flno a nédlo C4881, Nx. O lado
nenor da foto correslÐnde ê 3,7 mm.
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formando as bordas potássicas acima ¡eferidas. Em contraste, amostras cristalizadas muito
rapidamente mostram matriz muito fina mais abundante, e nicrofenocristais de feldspato

alcalino com bordas potássicas pouco desenvolvidas.

O feldspato alc¿lino é, de longe, o constituinte mais abundante dos

sienitos finos, perfazendo em geral mais de 70Vo do volume dessas rochas, como mostram

as modas (Tabela 4.1).

Os mic¡ofenocristais sáo a grosso modo idionórficos, alongados (0,5-1,5 x

0,3-0,7 -m), e têm padrão de zonearnento destac¿do. O núcleo, que usualmente ocupa

mais de 75Vo do volune do cristal, mostra, quando isento de pertitas (à observaçáo

microscópica), zoneamento oscilatório que em geral acompânha as faces de crescimento, e

é m¿rcado pela alternância de anéis com birrefringètcia cirøa-cleua e cinza-escu¡a

(Fotomicrografia 4.3). Na maior parte dos crisrâis, a exsoluçáo posterior denuncia o

cåráter destacadamente rico em Na desses núcleos: geram-se pertitas lenticulares onde as

fases sódica e potássica ocorrem em proporções similares. O zoneâmento oscilatório pré-

existente pode ser destruído ou "mimetÞ¿do" durante a exsolução; neste rlltimo c¿tso, as

fases exsolvidas se dispõem preferenci¡lmgnte ao longo das faces de crescimento do

feldspato, em padrão semelharte ao descrito nos sienitos laminados (6. iten 42.2).

Análises globais realizadas nesses núcleos por microssonda eletrônica confirmam o seu

caráter rico em Na (até apr. AbuoOr*).

Em algumas âmostras, é notável a presetrça de pequenas inclusöes de

hematita, que podem se distribuir aleatoriemente nesses núcleos, mas que com freqüência

se dispõem ao longo de linhas ou se concentram em zonas paralelas às faces de

crescimento do cristal (Fotomicrografia 4.4).

A passagem dos núcleos ricos em sódio para as bordas é invariavelmente

abrupta. Pratic¿mente desaparecem as micro-inclusões de opacos; em seu lugar, ocorrem

inclusões de tam¡nho maior (mas em geral um pouco menor que o a matt'l¿ das rochas: <

0,08 mm), sub'a¡redondadas, de quartzo, opaco e clinopiroxênio (ou anfibólio), além de

apatita acicrfar (Fotomicrografia 4.4). As bordas têm birrefringência em tons mais escuros

de øna e não exibem qualquer zoneamento interno; seu c¿ráter comparativamente pobre

em Na é ressaltado em cristais que sofreram exsoluçáo, que exibem amplo predomínio da

fase potássica- Análises integradas obtidas em microssonda eletrônica indic¿m

composições no intervado Or*-o. Em contraste com os núcleos fraûcamente idiomórficos,

as bordas são muitas vezes irregulares, e envolvem parciâlmente a mafrrz das rochas.

O feldspato alcalino da matriz é xenomórfico; quando um pouco maior,

pode exibir inclusões semelhantes às encontradas nas bordas dos microfenocristais, que säo
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Fotmlcnografla 4-3. Zoneanento oscilatório en fenocrietal crlpto¡nrtftlco de
feldeÞato alcallno, narcado Ipr alternâncla de flnae bandae clnza-nédloa clnza-eecurae, Þaralelas åe facee de creeclmento do nineral. Ofenocr.letal ten borda nulto eetrelta (ldentlficada pela presença de
inclusões de quartzo), e a natriz da rocha é nuito fina. Sienito finã
C4957, Nx. O lado nenor da foto conreelÐnde a 3,7 nn.
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EotæLcr.ografla 4-4- Zoneamente núcleo-borda eD fenocrletal de feldeÞatoalcallno, vleto a nlcole paraleloe. O núcleo é deetacado pela p""eãrrcÀ
de abr¡ndantee nlcro-lnclueõee de oÞacoa (en ¡urte, dellneando f"""" áe
creecinento); na borda, lrregular, aa lnclueões (de quartzo, plroxênlo,
ilnenlta) eão deetacadanente nalorea. Slenito ftno CA28b. O 1ado nenor
da foto correalÐnde a 0,p2 nn.
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composicionâlmente idênticås a ele.

Em algumas amostras, ocorrem esparsos fenocristais maiores de feldspato

alcalino (com até 10 x 5 mm), que contrast¿m notavelmente com os nicrofenocristais

acima descritos. Os nrlcleos desses fenocristais não sáo zonados (ou enbem zoneamento

muito pouco destacado), e em geral são comparativametrte pobres em sódio (Orr) e en
micro-inclusões de opacos. A borda com inclusões de minerais da matriz é em geral muito

estreita-

Aspecto notável em algumas amostras, em especial as de granulaçäo mais

ñnt' é a ocor¡ência de algu:ns cristais-relicto de pl@ac!éslq zonaÅo. Em geral eles estáo
mânteados pelo feldspato alcalino rico em potássio (Fotomicrograña 4.5), ou formam

núcleos corroídos dent¡o dos mic¡ofenocristais de feldspato alc¿lino, indicativos de

cristalização prévia ao feldspato alc¿lino rico em sódio (ver item 4.53).

Na amostra C4981, de matriz muito fin4 o plagioclásio ocorre como

ocasioneìs fenocristais, algms tabulares (até 0,8 x 0,25 mm), fortemente zonados (An*r'),
com micro-inclusões de opaco, e parcialmente manteados. Forma também cristais

menores, xenomórñcos, que se confundem com a matriz da rocha-

Em outras amostras, for¡m identificados esparsos megacristais (5 x 2-3

mm) de plagioclásio zonado (Anúù20 na mostra CA28b), corroídos e parciâlmente

circu¡dados por manto fino e descontÍnuo de feldspato alcalino rico em potássio.

Ocasionalnente, aparecem junto aos megacristais aglomerados de plagioclásio (Ano, na

âmostra CA28b) com arranjo em mosaico, sugestivo de recristalização em estado sólido.

Esses megacristais estão em evidente desequilíbrio textual, e aparentemente

correspondem a xenocristais.

O quartzo de cristalizaçáo magmática é comparativ¡mente mais

abunda¡rte nessas rochas, alcançando proporções modais sempre superiores a 5Vo ('labela

4.1), o que, de aco¡do com a nomenclatura da IUGS, as classifica como quartzo sienitos.

Ocorre tipicamente como cristais pequenos, de contornos a¡redondados, incluídos pelo

feldspato da matriz ou da bo¡da dos mic¡ofenocristais.

O clinopi¡oxênio incolor é o mineral máfico primário mais abundante nas

amostras que preservam a texhrra Íglea pouco transformada (apr. I5Va modal), e dá lugar

ao a¡fibólio nas amostras mais recristalizadas (ver adiante). Ocorre tanto como

microfenocristais (até 2 mm) como em gräos isolados na matriz.

Os microfenocristais de clinopíroxênio sáo em geral levemente alongados,

e de contorno algo irregular. Ocasionalmente têm ca¡áter poiquilítico, como na âmostra
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C4957, onde alguns cristais possuem ntrilhasn de inch¡sÕes de biotita (iso-orientada) +

qua¡tz), enquanto outros (ou porções diferentes desses mesmos cristais) mostram zonas

com elevadlssima concentração de inclusões finas de opaco (Fotomicrografia4.6).

Ortopiroxênio foi observado exclusivamente na amosm C4957,

invariavetmenæ como cristais-relicto (até 25 mm) totalmente manteados por

clinopiroxênio (Fotomicrografia 4.7). É incolor com tons leves de marrom, e mostra-se

alterado ao lougo de cliv4gens e fratu¡as para material marrom-avermelhado de aspecto

micáceo.

A biotita (com pleocroísmo de marrom-avermelhado a aurarelo-pálido) é

pouco freqüente em algumas amostras, ma.s mesmo nesses casos pode ocorrer oomo

esparsos fenocristais miliméü'icos de contornos irregulares (xenocristaÍs?), que exibem

abundantes'Tnclusões" (exsoluções?) de titanita e/ou mineral opaco.

Em algumas amostras (e.g., C4957, 98L), é constituinte importante da

matiz (muito fina" em ambos os exemplos citados), e se associa de modo notável aos

microfenocristais de piroxênio, seja formando, oom o quartzo, as ntrilhas de inclusões" já

referidas, seja aglomerando-se nas suas bordas (Fotomicrografi a 4.6).

Como ¡¿5 dgmais rochas do maciço, destacarn-se, entre os acessórios, as

proporçÕes elevadas de opacos (hemo.itmeniø) e apatita- Os demais acessórios, trxluco

abundantes, incluem múo (em pequenos cristais, ocasionalmente inclufdos no anfiMlio)

e titanita" cuja presença é restriø a algumas amostra.q onde ocorre como pequenos cristais

xenomórficos þor vezes com núcleos de opaco) cla¡amente associados a fenocrist¿is de

biotita

A apatiø é relativamente abundante (até l,SVo modal), destacando-se a

ocorrência, ainda que esparsa, de microfeooo¡tqis subidiomórficos, prismáticos, com até

1-1J mm- A maior proporção desse mineral aparece como cristais granulares isolados ou

como minúsculos cristais aciculares incluídos nos feldspatos ta¡dios (matriz e bordas dos

microfenocristais).

Os minerais opacos (l-2Vo modal) ocorrem principalmente como crist¿is

s¡þmilimgtrioos (0,05-0,2 mm) dispenos na matriz das rochas. São ilmenitas com

exsoluções lenticula¡es de hematita (apr. ?SVo emvolume) segundo (0001).

As transformações pós-magmáticas

Tranforma@es (de carâter essencialmente autometamófico) da textura e
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Fotmicrografia 4-5- Crietal-relicto de plagiocláeio zonado lnrclalnente
reabeorvido e totalnente nanteado Þor feldeÞato a1calLno, tanbém zonado
(borda estreita nais escura é nale potáesica que o núcleo densanente
pertitico). Na ¡nrte superior eequerda, plagiocl¿islo nlrnequítico,
eecund¡ário, eubstitui parte do crietal de feldeÞato a1ca1ino. Sienito
flno C4950, Nx. 0 lado urenor da foto correeÞonde a 1,85 nm.

a
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Fotonicrografla 4-6. llicrofenocrletal de cllnoplroxênio de contorno lrregular,
aÞarentenente comofdo, Þarclalmente nanteado IÐr btotlta. "Inclueõee
lrregulares" de blotita e quartzo ocorren por todo o crietal, e
poeglvelnente são tanbén produtoe de reação do crletal con o msgpa.
Slenlto flno C4957, N//- O lado nenor da foto correaPonde a 1,85 nrn.
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mineralogia fgneas originais dos sienitos finos encontram-se registradas em graus va¡iados
nas diferentes amostras estudadas. Provoca¡am principaLnente a destnrição do feldspato

alcalino e do clinopiroxênio originais, com o conseqüente surgimento de plagioclásio e
hornblenda secundários e a obliteração parcial das þxn¡ras magmáticas. As rariaçoes de

intensidade devem responder essencialmente ao maior ou menor acesso de fase fluida
aquosa ao sistema

Trøsformações nos feldspdos alcøIittos

Os feldspatos alcalinos primários dos sienitos finos, crist¿lizados a altas

temperaturas, foram submetidos a uma série de transformações no estado sólido. Em uma

primeira fase, geraram-se lamelas de exsolução lenticula¡es, muito abr¡ndantes nos núcleos

dos microfenocristais; análises pontuais por microssonda eletrônica mostraxam

composições de oligoclásio em algumas dessas lamelas. Esse processo deu lugar, em

êStágios mais avançados de transformação, à geração de intercrescimentos grossos

oligoclásio-feldspato potássico, que aparecem preferencialmente como manchas
ncorroendo" os nricleos de microfenocristais (Fotomicrografia a.8). Com a evolução do
processo, esses intercrescimentos tendem a formar grãos cardavez melhor individualizados

das duas fases. Ao mesmo tempo, áreas progressivamente maiores dos feldspatos originais

são recristalizadas. Podem restar apenas relictos das bordas originais dos microfenocristais,

ou nem mesmo isto: em alguns casos, os contornos de um cristal subidiomórñco original

são vislumbrados a nícois paralelos (delineados pela distribuição dos minerais vizinhos),
mris apenas um aglomerado 'granoblástico" plagioclásio-feldspato potássico aparece a

nícois cruzados. Dessa forma, em amostras muito transformadas, a quantidade de

plagioclásio secr¡ndário (fuæ ou mais sódico) é comparativamente elevada, as rochas têm

textura granoblástica, e os microfenocristais zonados de feldspato alcalino estão ausentes.

Transformøções nos clinopiroxânios

O anfibólio (hornblenda edenítica) presente nos sienitos finos originou-se

claramente por transformação dos piroxênios. Interpreta-se que a reação ocorreu no

estado sólido especialmente por comparação com .t ¡ansformaçÕes sofridas pelos

feldspatos alcalinos: a proporção de anfibólio nas rochas aumenta paralelamente com a de

plagioclásio secundário.

As transformaçÕes se iniciam geralmente nas bordas dos microfenocristais

t



Fotonicrografia 4-7- Ma¡teanento de ortopiroxênio (dois crietais naioreg,
fraturados e quase en ertlnção) por clinopiroxênio (várioe pegpenoa
crietals claros, con blruefringêncla amarela a avermel-hada). Pequenoscristais de biotita (birrefrlngência naior, do tipo bird eyes) ocorren
externamente ao clinopiroxênio, en eepeclal no canto superior direlto dafoto. Sienito fino C4957, Nx. 0lado netìor da foto corueslÐnde a S,T mn.

*r.¡1b€+-'hà

Fotmlcrografla 4-8- Subetitulção do núcleo de fenocriatal lu feldeÞatoalcallno IÐr lntercreeclmento "glogao" de plagloclÉ.eio e feldepâto
potáesico. A paesagen núcleo-borda do fenocrietal é notavelnente narãadapelo aunento do tananho daa lnclueöee. A borda, de contorno irregular,
tambéu¡ ae dlstlngüe F'ela blrrefrlngêncla em tom nale eectro de cinza.sienito flno c4879, Nx. 0 lado nenor da foto correglÐnde a 3,2 nn.
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e nos cristais menores da matri:¿ Esse é o estágio alcançado na maioria das ¡mostras: não

ocorrem mais piroxênios na maüiz, m2s apeûas anñbólio, em grãos isolados ou em
pequenos grupos de cristais com arranjo em mosaico. Os microfenocristais passam a ter
bordas amplas e irregulares de anfibólio, que tipicamente possui inclusões relativamente

grandes de quartzo (Fotomicrografia 4.9) e,localmetrte, de opacos.

42.4. Sienitos finos a médios

A facies de sienitos granulares finos a médios ocorre em continuidade com

os corpos anela¡es de sienitos finos, e ap:uentemente corresponde a uma va¡iedade

textural destes últimos, cristalizada mais lentamente. Os contrastes petrográûcos

observados ao microscópio são, contudo, importantes, e refletem, por um ladq diferenças

texturais primárias sipificativas, e, por outro, a mais intensa recristalizaçào pós-'"ag'nática

registrada na facies fina a médi4 devida em parte à sua própria ganulasão um pouco mais

grossa- Assin é que, de rm mordo gera! as rochas da facies fina a média assemelham-se

mais, ao exame textu¡al, aos sienitos granulares médios dos pulsos mãgmáticos iniciais
(externos) do maciço (d. item seguinte) que aos sienitos finos. De fato, as va¡iedades

encontadas no ext¡emo setentrional do corpo anelar (e.g., pontos 2\, 260, 939) tèm
gra.nulação médi4 e parecem compartilhar com os sienitos granulares extemos inclusive

algumas ca¡acterísticas geoquímicíts (cf. item 43), o que sugere uma relaçáo mais próxima
que uma simples "convergência textural".

Entre as principais c¿racterístic¿s petrográñcas dos sienitos fi"os a

médios, destacam-se:

-o feldspato potássico ocor¡e dominantemente como cristais xenomórficos

com geminaçã.o em grade (de apenas esboçada a bem desenvolvida) formados por
¡scristalizaçfls (incompleta) de feldspato alcalino da matt'tz e de fenocristais pré-existentes.

Estes ultimos estão em geral pobremente presewados, e alcans¿m dimensões de 3-5 x 7-2

rrm nos tipos finos a médios (crist¡is menores com 1,5-2,5 mm) e de 5-7 x2-3 mm nos tipos

médios (cristais menores com apr. 3 nn). Apenas ocasionalmente encontram-se

evidências de zoneamento original do tipo encontrado nos sienitos ñnos þorção central

mais sódica com zotreamento oscilatório, e borda potássic¿ com inclusões maiores). Na
maior parte dos casos, os fenoq'ist2is sáo mais homogêneos, e se assemelham 

"o. "r¡tais
tabulares dos sienitos laminados;

-mic¡ofenocristais de minerais máficos são praticamente ausentes.

Piroxênios ocorrem esparsâmente, como núcleos vestigiais em hornblenda (xenomórñca"

eventualmente geminada), que predominn amplamente eûtre os máficos;
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-reações reu'omerâmórficas de temperatura relativâmente baix4 embora

sempre localizadas, estão comparativamente bem desenvolvidas em algumas âmostras

(e¿., CA992d,963). Destacam-se, entre elas, a geraçâo de associa@es actinolita + epidoto

+ biotita castanho-ewerdeada (¡r magnetita, riebeckita) pela destruição parcial de cristais

de hornbtenda, e a formaçáo de titanita principalmente a partir de cristais de hemo-

ilmenita-

42.5. Sienitos granulares dos pulsos iniciais

As principais variações texhllais observadas nos sienitos granulares dos

puJsos iniciais do maciço refletem diferençs nas proporções ent¡e matriz e fenocristais

(largos, centiméEicos) de feldspato alc¿lino. Em casos extremos, a "matriz" da rocha se

resume aos ninerais máficos (r quartzo), que ocupzm os espaços entre fenocristais

cumuláticos de feldspato alcalino. Mesmo nesses c{lsos, o índice de cor pode sel elevado'

semelhante ao das demais facies do maciço (Tabela 4.1); apenas ocåsionalmente (e.g.,

ponto 11.82) foram encontrados cumulatos com baixo índice de cor ( <20).

A recristalizaçáo pós-mag¡ática foi intensa em todas as facies gratulares

extenus. Nos sienitos cumuláticos grossos, ao contrário do que ocorre em outras facies, o

piroxênio não foi encoutrado em nenhuma das amostras estudadas, sequer como relictos.

A texh¡ra da "matriz" desses tipos cumuláticos é securdári4 dominada por hornblenda

verde e plagioclásio (fu¿ero) em arranjo granoblástico, associados a biotite opaco (hemo.

ilmeniø) e apatita þrincipalmente como inclusões nos demais minerais). os megacrist¡is

de feldspato alcalino têm contornos muito ir¡e$rlares, quase que totalmente ¡ecortados

por plagioclásio mirmequítico. São densamente pertíticos; as l¡melas de exsolução

lenticulares têm distribuição complex4 condicionada por strøinr áreas menores, isentas de

pertitas, alternam com áreas com lamelas filas e á¡eas com lamelas mais grossas. Não são

discerníveis evidências de zoneamento composicional.

Os megacristais são muito pobres em inclusôes. Foram obseryadas raras

micro-inclusões de opaco (hematita) e 
^paih4 

além de ocåsionais biotita e a¡fibólio.

Algumas manchas irregulares de plagioclásio, provavelmente plodutos de exsolução,

possuem inclusões de quartzo.

A matrjz das rochas mais pobres em megacristais teve, como já adiantado,

a sua textula original bastånte ¡ansformada Os feldspatos xenomórficos e a horDblend4

que perfazem a maior proporção da matriz, têm dimensões em torno de 1-1'5 mm. Em

algumas amostras, os cristais maio¡es de hornblenda sáo levemente alongados (atê 2,5
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mm), têm contomos irregulares, e evenfualmente mostram gemina@o simples e inclusões-

relicto de clinopiroxênio.

A ¡mostra menos afetada por transformações pós-magnráticas encontrada

dent¡o desse conjurto de facies foi coletada juto à borda SE do maciço þonto 332).

Trata-se contudo de um mela-sieûito (M = 35) relativamente fino, muito pobre em

megacristais. A abu¡dância de biotiø primária sugere runa semelhança com os mela-

sienitos finos da porção central do maciço. O feldspato alcalino pertítico dessa rocha varia

de tabular (14 mm; gemina@o Carlsbad) a xenomórfico (< 1 mm)' e tem semPre

contorno irregUlar, adaptado aos minerais máficos (dominantemente' clinopiroxênio e

biotita), que em parte são de cristalizago anterior'

42.6. Mela-sienitos

As rochas da facies mela-sienític¿ se destacam das demais pelo seu caráter

mais máfico (IC>30). A biotita em particular, é abundante (> lÙvo, de acordo com as

snálises modais), e é acompanhada por piroxênio cálcico, em geral pouco transformado em

hornblenda. A presença comum de plagioclásio, em Parte claramente primfuio' é outra

feigo peculiar dessas rochas.

os mela-sienitos são porfiríticos, com propof ç1.o martz/fenocristais

bastånte variada; rochas pobres em matriz palecem constituir facies de tra¡sição para os

sienitos l¡minados vizinhos.

os fenocristais de feldspato alcalino são similares, em forma e dimensões,

aos cristais tabula¡es descritos na facies de sienitos laminados grossos. As pertitas sáo finas

e lenticulares, e näo há evidências de geminação em grade. Transformaçôes mais

avançadas do feldspato original em interc¡escimentos feldspato potássico-oligoclásio

ocorrem localmente.

Em uma amostra (C4982), fo¡am obsewados esc¿rssos nicrofenocristais

(2,5 x 0,8 mm) zonados, com núcleos ricos em exsoluçóes da fase sódica' que se

assemelhem aos encontrados nos sienitos "finos" (cf' ítem 4'2'3)'

Amatrizdosmela-sienitoséfina(0,3-1mm)edeaspectogeral
granoblástico; os contatos enÍe grãos 5¿s deminantemente irregulares'

Os minerais félsicos são essenci¡lmente feldspato alc¿lino e plagigcléEjs

(Anor); quaftzo é virtualnente ausente. AIém de ser relativamente abundante na maÎJiz
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o plagioclásio também pode formar alguns cristais um pouco maiores, não muito alongados

(até 3 x 1,2 nrn),levemente zonados, e com gernina@o Carlsbad.

A biotita (com pleocroísmo de ma¡rom-avermelhado escuro a amarelo-

claro) ocorre principalmente em cristais isolados, mas é também comum como Pequeûas

inclusões no piroxênio.

O pirsxetrio é incolor, e muitos cristais fazÉm contato direto com os

demais minerais da rocha (inclusive os feldspatos) sem mostrar alteraçáo para hornblenda.

Algus cristais de piroxênio mostram inclusões lenticulares muito finas de anfibólio verde,

que podem ocorre¡ em t¿l densidade que dificultarn a obtençáo de análises Pontuais em

microssonda elet¡ônica

Um cristal anomalamente grande (6 mm) da amostra C4158, de ca¡áte¡

francamente poiquitítico, mostra um padrão complexo de distribuiçáo das inclusões. Na

sua porção central, a hornblenda lenticular é extremamente fina; em direção às bordas,

essas lentes passâm a ser maiores, e sáo acompanhadas por biotita e, depois, também por

ilmenit¿- O piroxênio apruece loc¿lmente intercrescido com biotita nas bordas do cristal,

que é parcialmente circundada por cristais de hornblenda e biotita- Em outras porções da

mesma amostra' os piroxênios formam localmente âglomerados de cristais em mosaico'

Os minerais acessórios primários são essencielmente opacos e apatita'

além de esparsos gr-istais de zi¡cáo. Em uma das seções examinadas (CA974a), ocorre

mineral de relevo alto e cor m¿urom-escura, fortemente pleocróico, identific¿do como

altatrita

A apatita é abundante, e ocorre tanto em pequenos cristais prismáticos

incluídos principalmente nos feldspatos da matiz como em cristais maiores (até 0,5 mm de

comprimento), que normalmente se associam aos máficos.

A hemo-ilmenita é o mineral opaco principal, e ocorre como abundantes

grãos xenomórñcos aproximadamente equidimensionais. É intersticial aos cristais maiores

de apatita, e parece ter iniciado sua cristaliza@o contempolaneamente à formação das

bordas do piroxênio, já que não ocorTe como inclusão nos núcleos desse mineral. A
hornblenda pode incluíJa ou formar com ela aglomerados em mosaico. Alérn das duas

fases de exsoluçáo lenticular características, paralelas a (0001), podem aparecer finas

vênulas de hematita oblíquas a perpendiculares a essa direçáo dentro das lentes ricas em

ilmenita

Tr:nsformações pós-magmáticas de temperatura relativamente baixa

forem identificadas em algumas åmostras (e.g., CÃ974a 982). En particular, algus
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Fotonicnogafia 4-9- Microfenocristal de clinopiroxênio (inco1or, relevo alto)parclarnente eubstltuído por hornblenda èdenítica iverde); inclusõee då'quartzo e opacos no anfibólio são_ subprodutog da reação. Na natriz, atransformação_fol conpleta, e a hornblenda é g*a"o¡iÀuit"a. siãñitãflno, N//. O lado nenor da foto corresÞonde a 0,g2 mm.
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Fotmicrografia 4-10- subetituição de hornbrenda edenítlca (verde) poractinolita (claro) e ri-ebeckita (nanchas azuladae). Exisie um contínuode gradação de coree entre a hornblenda e a actinollta, que tencorrespondência quínica. Crietais de tita¡¡ita, tanbén eecundá;la, ;;desenvolven a partir de opacos noa aruedoree do peeudomorfo. Mela-eienito CAgZ4a, N//. O lado nenor da foto comesponde ã 0,g2 um.
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ç¡i5tais fls pfuoxenio e de homblenda mostpm-se parci¡lmente transformados em

aglomerados irregulares. A associa$o encontrada nesses "glomerados é bastante especial

e inclui principelme¡1s actinolita" biotita (mais clara que a de alta temperatura, e

quimicamente distint4 ú. item 4.4.4), epidoto e carbonato. Em alguns desses aglomerados,

é notável a presença de riebeckita (identificada pelo forte pleocroísmo verde-aztladof

verde-escuro, e an¡lisada em microssonda eleEônic4 cf. item 4.43), como manchas

pequenas e irregulares dentro da actitrolita (Fotomicrografia 4.10).

Mapetita (Fe.Oo praticamente Puro) e sulfetos þirita com algus

grânulos de calcopirita associados) são também produtos dessas reaçöes. Enquaûto isto,

cristais de hemo-itmenita presentes nas proximidades desses aglomerados podem sofrer

alteraçáo, denunciada pela destrui@o local do caráter lenticular da exsoluçáo (com o

desaparecinento das lentes ricas em hematita) e pela turvação 6¿ f¿5s ilmsûita- A pirita

pode ocoÍer tåmbém como esparsos grãos isolados (algUs parcialmeûte manteados por

magnetita), e locâlmente parece substituir (de modo resÍito) cristais de hemo'ilmenita ao

longo das lamelas de exsoluçáo mais grossas.

4 2.7. OtÍras varietlailes litolégicas

Duas amostras de leuco-sienito laminado foram estudadas: CA407a' do

maciço Capituv4 e CÃ7279, do corpo satélite da Serra da Serrinha; ambas mostram-se

fortemente afetadas por recristalização no esado sólido.

O feldspato alcalino exibe, em geral geminação em grade nítida" e tem

inclusões de albita em manchas irregulares, que passâm a lamelas de exsolu@o glossÍls.

Biotita marrom (xenomórfica e em parte com inclusões vermiformes de quartzo) substituiu

parcielmente a hornblenda Qua¡øo é intenticial ao feldspato alcalino. Minerais

secu¡dários de baixa tempelatura sáo relativamente comunE entre eles titanita (que

consumiu parcialmente os opacos), epidoto (localmente associado a actinolita), além de

muscovita-sericita e clorita, os dois últimos náo encontrados em Írmostras de outras facies.

Cabe destaque ainda para a abundância comparativ¡mente maior, nessa facies, de allanita

(narrom-caramel o) e zfucÃo, par.a o baixo coDteúdo de apatit4 e pala a ocorrência de

E4gnelita entre os opacos.

A única amostra obtida de uma lente máfica (C4842) tem textura

cumulática bem definid4 e é composta basicamente por hornblenda verde, biotit4

feldspato alcalino, opacos e aPatita- Há evidências locais de que a homblenda resultou da

recristalização de um piroxênio (inclusões-Ielicto, em geral pseudomorfoseadas em



material micáceo; i¡tercrescimentos hornblenda-quartzo). As modificaçôes texturais
pareceÍ! contudo, ter sido pequenas: a hornblenda (> 60vo modal) forma cristais
alongados de diferenies tamanhos, iso-orientados e com geminaçáo simples ou múltipla; os
interstfcios säo ocupados por opacos xenomórficos, feldspato alcalino e biotita amarelada.
As inclusões de opaco encontradas no anfibólio poderr ter se gerado como subproduto da
tr2nsformaçáo clinopiroxênio-anfibólio. Apatita (abundante; granular a prismática) e
zi¡cão ocor¡em como inclusões (principalmente na hornblenda).

42,8. O maciço Pedra Branca: aspectos p€frcgráficos

Descrições peÍográficås detalhadas de amosfras de sienitos do maciço
Ped¡a Branca são eûconfiadas na dissertação de winters (19g1). Dois conjuntos
petrográficos principais fo¡am reconhecidos por esse autor: um levemente supersaturado e
com clinopiroxênio incolor ("diopsídio"), que ocorre na porçáo cent¡al do maciço, e outro
saturado, portador de piroxênio ewe¡deado ("egirina-augita'), que ocorre no anel externo
do maciço. Estudos petrogáficos realizados em um conjunto de amostras coleado para
comparação com o maciço capituva mostrararn boa concordância com essa divisão, e
permitem destacar algrns confrastes adicionais entre os dois conjuntos:

-as rochas do conjunto supersaturado têm associa@o mineral comparável
à encontrada no maciço capituv4 com feldspato alcalino, clinopiroxênio, quartzo, hemo-
ilmelilq biotita e apatita como minerais mais abundantes. Em uma amostra (pB9), de cor
verde-clar4 ocorre ofopiroxênio, em equilíbrio textural com o clinopiroxênio;

-as rochas saturadas têm uma associaçâo mineral distint4 sugestiva de
cristalizaçao sob condições mais oxidantes, formada por feldspato alcalino, clinopiroxênio
esverdeado (soda-augit4 cf. item 4.4.2), ilmeno-hematira (óxido romboédrico com
predomínio destac¿do da fase hematita" que hospeda lamelas de ilmenita), 'biotita'
alaranjada (composicionalmente, flogopita; d. item 4.4.4), n:ær¡t:ia primária e apatita o
exâme textural de amostras de sienitos saturados e de cumulatos a eles associados sugere a
cristalização inicial de clinopiroxênio e apatit4 seguidos por feldspato alcalino e, então,
por titano-hematita; titanita e flogopita sáo predominantemente tardias, como evidenciado
por seu caráter intersticial.

Além das variaçóes paragenéticas, os sienitos do maciço pedra Branca
exibem significativas variações texhrrais, não registradas no mapa de winters (19g1). os
perfis de ¡econhecimento realizados até o momento confirmanr, contudo, o amplo
predomínio de tipos laminados (em geral grossos, mas de granulação bastante
diversificada). A diferença texrural mais notável em relaçáo aos equivalentes no maciço
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Capituva é a quase inexistência de trarsformações pós-magmáticas, de tal forma que, em

muitas arnostras, hornblenda e plagioclásio, tfpicos (e abundantes) mine¡ais secundários no

maciço Capituva, estáo praticamente ausentes.

Avaliaçôes prelimirures da distribuiçáo dos diferentes tipos petrográficos

confi¡mam a lodÞaçâo do conjunto portador de piroxênio soda-augítico (ewerdeado) no

semi-anel topograficamente mais destacado no maciço, que sustenta a Serra da Pedra

Branca" e no qual sg lgçaìizqm as poucas pedreiras que afualmente explo¡am esses sienitos

como pedra or¡amental. Com relaçáo aos sienitos supersaturados, foi reconhecida, em

adiçao à ocorrência principal na porçáo central do maciço (Winters, 1981), sua presença

em 'rm seni-a-nel extemo à serra principal, que se inicia inediatamente a SE da cidade de

Caldas.

43. QITÍMICA DE ROCITAS

43.1. Apresentaçáo dos rlados e definição de grupos

Os dados geoquímicos (Tabela 4.3) ilustram a restril¿ variação

composicional existente no maciço Capituv4 jâ anteøpada pelas análises modais.

Excetuando-se a amosÍa da facies mela-sienític4 as anáIises cobrem um intervalo

pequeno de SiO, (56,5-60,8%), e most¡am teores muito semelhantes de todos os demais

elementos, i¡clusive os traços.

Os diagrem¿5 de Harker (Figura a.9) mosfiam que o teor de sílica não

pode ser tomado como um indic¿dor de dife¡enci ação pata as rochas sieníticas "normais".

Náo é possível detectar tendências de variaçáo coeretrtes para a maior pafe dos óxidos. O

MgO, por exemplo, é praticamente constalte (ca.3,0%), e o CåO chega a ser um pouco

mais elevado nas rochas mais ricas em SiOr.

Os dados permitem, de qualquer form4 identificar conÍastes sistemáticos,

embora em parte sutis, entre os sienitos finos e os vários grupos de sienitos médios e

glossos (laminados e gran¡lares) mapeados no maciço. Os sienitos fiaos a médios, embora

quimicâmente próximos dos sienitos finos, e geograficanente associados a eles, mostram

em muitos casos um comportamento i¡termediá¡io entre os dois grupos acima.

A única amostra de mela-sienito analisada ilusÍa o caráter menos

diferenciado dessas rochas, seja em seu teor de SiO, (53Va), seja em elementos tipicamente

mais aburdantes em rochas mais ricas em máficos (Mg, Ca" etc)'

109



amætra CA974a U4n, C;A4ílcÆ" C4396 CA369b C41103 c,A24L C4881 cA9p?Å C¿{869b cA952 CÁgf/ CA28lb PBSa YB2
slp

59,01 5916 59;75 û,fl û,54 ft25 5739
151 tß 1,4L 

"U 
\A \$ \43

14,83 13,97 L4p ü1,95 A,g1 ß,61 13ß1
6,68 5,69 594 5;74 5,69 633 596
0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09

1m 3,05 1n 3J3 3,V2 3,00 4n4A7 4g 43L 4,67 439 5,S 5p3,65 3,t4 3fl 32ß 3,M 3,ß 3#5;t9 6,48 6þ7 5,76 6,51 7þ2 7A2
092 0,95 0,94 0,88 084 1,ß 1"Ul
026 03ß 0,8 024 037 035 038tû,72 %,D gg,M ggp, ggþ 98,61 gggl

slp

5500 v50 3000 nn 39ffi 3800 4?ffi M 37N 3790 3600 3m ffi 6060 5680?ß5 Wt LUz ?3,55 ?5n, zffi NL Un M W3 1809 1898 1986 %93 29n145 n5 D0 799

N4nmß5
70 110 180 180

n.d. 15 9 t6
n.d. 39 48 0
65 100 90 100

T¡bela 43. A¡álises qufinicas e parâmetros para rochas dos maciços Capih¡va c Pedra Branca.

gln sln sh nlfrn ft

2nún
854540/
n <15 15
55 15 3595 100 85

58,95
1157

t42s
628
0,10
3rM
4,gg
s37
6þ2
t05
02s

100,05

48,4 4grg
0"58 0J9

Lq 1K ß7 140 116 126 t¿9 t3l 132 flo 186

519L 56,40 60,83 ft,62 n21 58,ü/ 58,37

10L 1"62 \A L,62 Lã7 1,56 l,æ
14,66 15,09 1594 15,40 15,56 t4,@ L4,63
8p 696 s,fl 6ß7 6,66 62L 6,6
o,1o 0,09 097 0,10 0,08 0,6 0,08
4,N 3p 1@ a88 299 \e3 3,01

tg6 4p, 3,vt 4,17 3,98 4,01 +763,lg 3,& 396 3,@ 3,68 3,60 3,45
5,98 605 6,L4 592 6,10 5;t5 6,%
1,Ð 0g'l 0,Ø 1,04 1,@ 1$2 tw
0,91 0,ß 0,6 0A9 0,ß 0,57 0,o
9,4 98,98 99,70 98,60 9935 98,49 99,75

380 350 380 4n 390 335 315 W ffi 4n y5
100 105 90 110 115 100 100 Ln 110 95 95
L4 n"d. 15 n.d. 14 n.d. n.d. 15 n.d. !.d. n.d.
% n.d. 32 n.d. 31 n.d. n.d. ß n.d. n.d. n.d.
110 85 80 80 90 75 85 80 100 75 80

nnn<$ß<15
û 65 55 80 65 10030n30ú15n404030304040
100 100 105 80 90 90

49,6 48,8 ß3 51,5 492 51,90þ9 0,67 0,?3 0ó9 0,71 0,69
s13
0@

Blnsdsd

slfm= sienito laminado fino a médioi n.d.= não determinado.Para outras abreviaçõeq rær Tabolas 4,1e 4.2,

15
70
n
25

105

siø
TiOz
ÁJzog
FezO¡
MnO
Mgo
CaO
Na2O
IþO
Peos
P-F.
Total

20
70
30
N

115

firl
0,78

4813

0176

m
@
n
25

115

nú50 4525n
30 <15
85 95

,18,4 4É,r0

0,74 0,95
ßrl
0rT

,BA

S¡
Rb

7Ã
I¡
tlb
Y
7Ã,

Co
Cr
Cu
Ni
v

30
90
45
65

110

o

51,4
0166

w#
A/CNK



a

oa¡ x
t . Ìt ++++

o

I

¡
rx
tt+ +

la

o
ea r. ¡x p +*++

Fieura 4-9- Diagrarnas de Harker pa¡a slenitog doe naclçoe Capltuva e ped¡a
Brånce - simboroe : quadradoe vazroa- ¡oela-sienitóÀ; ;il;t;; -.hurou=
eienltoe laminadoe roédloe; cfrculoe vazloa= efentios ó*i*uu .o,fenocrletaie predoninartea; "x"= elenitoe finos a .eîið"; ì^ouu=elenitos finoe; triâ¡rguloe= eienltoe d.o naciço pedra B¡anca _

o
!t ¡ x

.I x

o

14

a
o

a

x
Cr

X+

^ 
+++

d

t'- æ

++
+

¡a

O¡¡

t

++xx +
o

ax +



Duas amostras de sienitos lamìnados do maciço Ped¡a Branc¿ (ambas do

tipo com piroxênio verde + titania), analisadas para comparação, exibem semelhanças e

contrastes signifiçs1ive5 com as facies equivalentes do maciço Capituva (Tabela 4.3; Figura

4.e).

A Tabela 4.4 ilustra os principais cotrtrastes químicos entre os grupos

¿çi6¿ dsfinidss, utilizando as análises químicas e respectivas normas CIPW, listadas na

Tabela 8.5'.

O principal contraste encontrado dentro do conjunto de "mostras do

maciço Capituva refere-se aos conteúdos maiores de Na e Al e menores de Ca e K dos

tipos médios e grossos em relaçáo aos finos, que resultam, em termos normativos, em

proporções maiores de alb e an e metrores de or e di nos primeiros.

Os sienitos laminados do maciço Pedra B¡anca mostram maior

5imilaridade química com as facies finas que com as facies texturalmente equivalentes do

maciço Capituva; neles, as ¡azões K/Na e Ca/Al sáo ainda mais exageradas, o que resultq

na tronn4 em altas razões or/alb e em an próxirno de z-ero. Os valores de alb, na

realidade, devem ser menores que os indicados pela norm4 já que parte do Na dessas

rochas encontra-se em solução sólida no clinopiroxênio, na forma de componente acmita

(ver item 4.4.2). O cálculo normativo, por ouÍo lado, consome uma quantidade excessiva

de Fe2+ para formar mapetita" já que a petrografia indica que o óxido opaco presente

nessas rochas é uma titano-hematita A presença de nefelina normativa nas amostras do

sienito Pedra Branca é devida à relação Fepr/(FeO+Fep) admitida nos cáculos (O,3);

para valores da o¡dem de 0,5 (mais compatíveis com a abuldância de óxido romboédrico

muito rico em hematita nessas rochas), ela desaparece. Já na amostra de mela-sienito

(CÃ97aa), a nefelina normativa deve refletir o elevado conteúdo de biotita modal'

Nos diagramas que mostram as variações ¡elatívas de Ba, Rb e Sr (Figura

4.10), é uma vez mais evidente o comportamento coerente e peculiar das rochas da suite

(conteúdos extremamente elevados de Ba e Sr); ao mesmo tempo, aparecem outros

contrastes menos notáveis:

-as amostras do maciço Ped¡a Branca são mais ricas que as do maciço

Capituva em todos esses elementos;

-os sienitos finos tendem a ser relativamente mais ricos em Rb e Ba e mais

'A amost¡a CA474b e ue sienito g:aaular com mat¡iz subordinada daramente mais félsico que as demais de

seu grupo, e aão foi co¡siderada para conparaçáo. Compartilha com elas mùitas de suas câ¡acterísticås

distiutivas, exceto aquelas depeqdentes dos teores de quartzo e de mi.nerais máficos'
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pobres em Sr que os sienitos médios e grossos do maciço Capituva

Cinco análises de elementos terras raras (Tabela 8.6) fornecem padrões

normalizados praticamente idênticos para mela-sienitos, sienitos finos e sienitos

médios/grossos do maciço Capituva. Os padrões são fortemente fracionados (La/Yb"=
33-55) e praticamente sem anomalias de Eu @u¡/Eu'= 0,88-0,93) (Figura 4.11)

Um¿ inspeção mais det¿lhada dos padrões mostra que paxa três das

amostras eles sÍlo absolutamente paralelos; as variações são exclusivamente devidas aos

teores, levemente mais slgy¿dos no sienito fino a médio C4881 que no sienito laminade

CA369b, e discernivelmente mais baixos no sienito granular com matriz subordinada (mais

rico em SiOt CA474b (Fþra 4.1Ia). O padrão da amostra de sienito fino analisada

(CA28b) qûza, o das duas amostras mais ricas em REE citadas acima já que ela é mais

pobre em LREE e mais rica em HREE çla/\= 33; Figura 4.11b). Já a amostra de

mela-sienito CAl|4a tem teores de MREE simila¡es aos das dsmeis, mas mostra um

empobrecimento relativo tanto em LREE como em HREE (Figotu 4.11c).

4 3 2. Afinidades geoqufmicas

A afinidade alcalina das rochas dos maciços Capituva e Pedra Branca é

evidente no di4grama proposto por Peacock (1931), no qual os teores totais de álcalis são

sempre superiores aos de cálcio, mesmo a 53Vo SiO, (Figura 4.12), ou no diagrama NarO

+ KrO x SiO, utilizado por Irvine e Baragar (1971) para distingüir rochas alcalinas de

"subalcalinas" (Figura 4. 13).

Esse mesmo diagram4 já utilizado para a classificação geoquÍmica de

rochas vulcânicas por Cox et al. (L979), foi adotado pela ruGS (diagrama TAS de I-e Bas

et al., 1986), porém com limites de campos distintos. A divisão de campos de Cox et al. não

faz distinções quanto à rela@o Nap/KrO, e assim a maior parte das análises aqui

apresentad¿Ìs se sin¡aria no campo dos benmoreítos (Figura 4.L4), o que contra¡ia a
dsfinição admitida para essas rochas.

No diagrama TAS, as amostras de sienitos "normais" situam-se

predominantemente no campo dos traqui-andesitos (com os sienitos finos tendendo ao

campo dos traquitos), e a îmostra de mela-sienito, no campo dos traqui-andesitos

basálticos (Figura 4.15). Rochas situadas nesses campos são passíveis de subdivisão

adicional, com base nos teores relativos de Na e IÇ que reconhece o ca¡áter notadamente

mais sódico das rochas da série hawaiíto-mugearito-benmoreíto, nas quais NarO- 2,0> =



t* oCÂL9b ' Wi. Cá{7lb
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Fig¡¡¡a 4-11. Pad¡ões de elenentoe-terras rarae norna r izado I Þe1os valoree
condríticoe de Boynton (1984) ¡nra rochas do naciço Capituva. CA369b=eienito larainado médlo; C4881= oienito fino a rnédio; CA4?4b= eienltograaular con fenocrietais predoninantes; CA28b= eienito fino; CAg74a=
mela-eienlto,
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KrO. As rochas em questão se enquadrâm, portanto, fra¡camente na série potássica

(ÇO > Na2O), e seriam equivalentes plutônicos de latitos (os sienitos "normais") e

shoshonitos (os mela-sienitos).

Outros dois diagrrm¿5 rotineir2mente utilizados para a classificação

química de ¡ochas são apresentados.

No diagrama Q'-ANOR (Streckeisen e Iæ Maitre, 1979), os sienitos

médios e grossos (granul¿¡s5 e laminaios), que têm maior conteúdo de An normativ4
ocup2rn predominantemente o campo dos sienitos. Os sienitos finos aparecem

representados no campo dos quartzo álcali-feldspato sienitos, enquanto os sienitos finos a
médios situam-se em uma posição intermediária" no campo dos álcali-feldspato sienitos

(Figura 4.16).

No diagrama R1-R2 (de I:. Roche et aI., 1980), os sienitos finos tendem

ao câmpo dos monzonitos, em funç,ão de seu maior conteúdo de C¿, as rochas com

nefelina normativa (mela-sienito e sienitos do maciço Pedra Branca) seri¡m sienodioritos,

e os sienitos médios e grossos se distribuem junto ao limite entre os campos dos

sienodioritos e os sienitos (Figora a.fi).

O ca¡áter metaluminoso das rochas sieníticas em estudo é evidenciado

pela projeção dos índices A/CNK e A/NK de Shand (rn Maniar e Piccoli 1989). As duas

amostras do maciço Pedra Branca, portadoras de piroxênio verde soda-augítico, situam-se

no limite entre os campos metaluminoso e peralcalino (Figura a.18).

Rochas sieníticas comparáveis às dos maciços Capituva e Pedra Branc¿

são de ocor¡ência ampla (embora volumetricamente menor) por toda a porção oriental do

território brasileiro, e têm me¡ecido atençáo especial nos últimos anos. A Tabela 4.5

compara análises quÍmicas representativas de algumas das ocorrências melhor

caracfenzzdas no momento: os sienitos Piquiri (RS) (Jost et al., 1985) e Itiúba (BA)

(Fþeiredo, 1981; Conceiçáo et a1., 1991) e o complexo Bom Ja¡dim (PE) (Guimaräes,

1989; Guinaráes et al., 1990).

Algumas características comuns a todas essas ocoÍências merecem

destaque por seu cåráter síngular, entre elas os teores excepcionalmente elevados de

elementos incompatíveis, como K (ÇO/NaO entre 1 e 2), 84 Sr e LREE þadrões de

REE fortemente fracionados e sem a¡omalias expressivas de Eu), além de evidências de

cristalização a fO, elevadas, refletidas na composiçáo rica em Mg dos minerais máficos.

Todas essas características são consideradas típicås de magmas da série shoshonítica

(Morrisor, 1980, Tìma e Nardi, 1991), uma tendência também revelada pela projeção das
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Fi.gura 4-12- Diaerana cao e KzO + Naz0 x sioz ( Índicee de peacock, 1933) pera
rochae dos rnaciços capituva e Ped¡a Branca. sínbotos eäo oe neenos da
Figu¡a 4.9.
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Figura 4-13- DIaB¡ana NazO + KzO x SlOz, com a deflnição doe carnpoe de rochaa
alcalinas e subalcallnas, Begundo Irvine e Baraga¡ (19?1). Sínbolos eão
oa meenoa da Figura 4.9.
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Fie¡¡ra 4-14- Dia€rama Nazo + KzO x Sioz para claeeificação quí¡oÍca d.e rochae
vuLcânicae, coÍt 06 calûIX,B definÍdos por Cox et al. (1979). Símboloe eão
oa nesruos da Fiewa 4. 9 .
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Fieura 4-15- Diagrana TAS (áIcalie total x silica), con oa canpos
corûIloglc lonåle reco¡rendadoe l¡ela IUGS (te Bae et al., 1986) Þå.rs.
claEElflcaÇão de rochae vulc$nlcag. S fnboloe eão oe roeemoe då Ftgu¡a
4-b-

9'o'1

118



l

I

o'

F.

I

Figura 4-16- Dia€¡a¡oa Q--ANOR para rochas do naciço Capltuva, Síraboloe eão oa
nesmos da Figwa 4.9.

Rr, 4Si-l;{xo+ X)+2(F.+Ti)

Fkura 4-17- Diag¡ana R1-R2 ( Þar6¡oetroe de De la Roche et aI-, l9B0) pá¡a
claeolflcação química das rochae doe maciçoe Capituva e ped¡a Bra¡ca. As
rochas ae altuan noe caropos SD (elenodLorlto), 11 (nonzonito ) e S(eienito). Sínboloe aão og neemoe da Figu¡a 4,9.
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Fie¡¡ra 4-18- Diag¡ana A,zCNK x AÂK (Maniar e Piccoli, 1989; basead.o noe
indicee de Sha¡d ) pa¡a rochas dos üaclços Capituva e ped¡a Branca.
Si¡nbolos aão os esmoe da Figura 4.9.
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Fieura 4-19. Diagrana KzO x SíOz (Peccerllo e Taylor, 19?4) para rochas doe
maciçoo Capltuva e Pedra Branca. Ca¡ûIÐs conpoelclonals: f= eérietoleítica; II= eérie cáIcio-alcalina; III= eérte cáIclo-alcallna de alto
Potáselo; lV= eérie ehoghonltlca. S f¡oboloe aão os negmos da Flgura 4.g.
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análises das amostras dos maciços Capituva e Pedra Branca no diagrarna ÇO x SiO, de

Pecerillo e Taylor (1976) (Figura 4.19).

São relativamente escâssas, na literatua internacional, as referências a

sienitos potássicos semelhantes. O carâtet peculiar dessas rochas é ressaltado em uma

comparaçáo com a análise química do "sienito médio" de Cox et al. (1979), também

apresentada na Tabela 4.5. De fato, a vasta maioria dos sienitos e traquitos descritos na

lite¡atura ocorrem em províncias "intra-placa' (oceânica ou continental), onde são

geralmente membros intermediários de séries geradas Por fracionamento de magmas

basálticos alcalinos, que eventualmente evoluem para rochas ácidas peralcalinas (e.g.'

Thompson et al., 1980; lrJssnann, 1980; Harris, 1983, e muitos outros). O contraste entre

essas rochas e os sienitos potfusicos aqui descritos é em geral óbvio ao nível de elementos

maiores (elas têm, por exemplo, Na2O/ÇO sempre superior a 1, e baixos Mg#, que

refletem sua evolução a fO, mais baixas). Thompson e Fowler (1986) sugeriram cotrtrastes

adicionais, em termos de elementos traços, que serão discutidos mais adiatte (item 4.6.2),

já que constituem potenciais indicadores de ambiente tectônico-

Ent¡e os exemplos de rochas comparáveis aos sienitos potássicos em

estudo, encontram-se algumas ¡ochas alcalinas "orogênicas" do Caledoniano da Escócia

(Sutherland 1982), onde ocolrem lado a lado sienitos com uma ampla varia@o da razão

NqO/ÇO, possivelmente não comagmáticos (Parsons, 1972). Análises de leuco. e mela-

sienitos do maciço Glen Dessarry (Tabela 4.5; Fowler, 1992) sâo notáveis pelos conteúdos

exÍemamente elevados de Sr, mas se aproximarq sob vários aspectos' dos sienitos

brasileiros.

Equivalentes u:lcânicos (traquitos potássicos) são muito raros em áreas

oceânicas, mas algumas ocorrências sáo referidas em províncias continentais. Essas rochas

parecem ser particularmente comuns em meio às suites potássicas meso-terciáriâs da

porção ocidental da América do Nofe (e.g., o'Brien et a1.., L99L; Gibson et a1., 1991).

4.3.3. Anátise dos dados isotópicos Rb-sr disponlveis para o maciço Pedra Branca

o conteúdo muito elevado de Sr é caracteístico de todas as facies

analisadas do maciço capituva; situaçáo semelha.nte palece ocofrer no maciço Pedra

Branc4 onde esse mesmo fator inviabilizou uma tettativa de dataçâo pelo método Rb-Sr

realizada por Winters (1981). Os dados apresentados por aquele autor podem, contudo, ser

analisados para a obtençáo das razões iniciais de Sr (Sr(i)), desde que conhecida a idade

do maciço. Mais ainda" as lazóes Sr/Rb säo suficientemente elevadas para que as razöes
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thb€lâ ¡lJ. Comparação qufmica cDtrc os sicnilos do maciço Capituva c
¡ochas similares,

PBz Blpbm BJmpbs

s12l 57¿L 5e,4ó s73e $,n ñ,41ZOt 15'7 1,46 1,43 l:O4 tí.ts14,6 1556 13,87 13,81 t52ß ts2Åq4 q,qq !,qg s,96 6,64 4.70g,1g qq g,q 0,0e 0,0e 0:o?4,4O ?,99 3,05 \8'Ì ó:08 3.SóI'q! ¡,9C 134 sle s;43 3s2g,t? g,qq g,l1 9,4ó 35e 3;8s5,98 6,10 618 7,42 s.47 ó:6129 1,09 0,95 7,07 0,71 0;45

Ba 5550 3960 3790 5680 3563 2879S¡ 2ó45 2522 2ú3 29n 1681 t¡Si
Bb 140 116 17O 199 148 i90Z,r 380 390 4?Ã 135 3m 330q 90 70 80 40 288 775ñ 65 40 30 35 150 95

aEostr-a C,q,9?4a CA369b CA8ó9b

aEosû-a ITEfi PQEd cDEs cDts HMsr SMCOX

sq4 sq,1: s48q 60,ó5 5¿88 585sl4 g,z¡ r,¡s oje 054 0:8414,6 13,'19 14,87 r'1,63 15:(X 16.645,92 q,98 9J9 4.10 736 652glq q,¡l q,16 0,07 0J4 0;13
?.11- 1¡2 i,SC o,ee 3,6ó t,s]528 529 5,60 2'92 ó:04 3J3
1,O4 ?:69 4,04 534 3,16 s24q,q6 6-,12- {,q s,87 ?:13 4,es1,06 058 0,91 O2A 0J9 029

66t6 5315 4147 41m2ñ2 7393 5583 t2i1174 95 1æno 79 357 16153638 tÐ2 43

sio2
Tio.
A1,ó,
Feþ"t
MDO
Mso
CsO
Na'O
KrÓ
Pzos

CÁ94€, Câ36Áb, C4869b= Ecl¿-sie¡ilq 6ie¡lo b.mi¡sdo Eédio è sie¡i¡o 6¡q D¡cip
C¡pitur"-
PBz= sic¡iro lemìnrdo, Dåcjço pcd¡a BraftÀ
F.Jpbq ^pbÊ= 

naciço Born Jardin (GuinarÂeE r9{B): pi'd¡io-tt*iu sicuiro c pr-
bio-¡¡f sicnito
ITE6. bâriço ltil¡ba E¿di¿ dås å!ális.s d. F¡glci'do 0982).
PQ-Ed- ÈiEdro EcDos ¡tifcrc¡ciado do Eâcjc¡ Piouiri ûaÁr d !L 1q1.
CD'rsJs= DåcifD clcD D.sssEy (Fowlê¡, 19ç2), ;då-'c l"rìÞsic"ito.'
4!t!¡ " fåDiqú¡ Fåquaq Higbs/ood MLr. (CfBrica 191).
SMCOX- ¡i.¡iro médio, Cox c¡ aL (19¡9).

sio2
Tio.
Al,é,
Fe-.ol
vío"
MsO
c;'o
Na"O
K?Ó
Pzos

Ba
S¡
Rb
Z.r
Cr
Ni



isotópicas de Sr não variem de modo significativo no tempo, de modo que estimativas
apenas aproximadas da idade de cristalização do maciço não introduzem erros
signiñcativos nas razÕes iniciais.

Forem apresentados a¡terjormente (item 4.1.4) argumentos de ordem
esúatigáfica e estrutural que sugerem correlaçáo dos maciços capituva e pedra Branc¿
com um conjunto de granitóides tardi- a pós-orogênicos brasilianos, cujas idades se situam
no intervalo entre 620 e 580 Ma- A Tabela 4.6 apresenta as razões iniciais de sr das
amosÍas analisadas por winters para rìma idade estimada de 600 Ma. Nota-se alguma
variação das razóes obtidas, no intervalo 0,7063-0,7086, com valo¡ médio de O,7O7S. A
variação é observada enúe amostras de um mesmo a.floramento, mesmo em cåsos em que
os conteúdos de Rb e S¡ são muito parecidos; a heterogeneidade isotópica parece ser real.
os valo¡es calculados para 650 Ma. ilustr¡m a varia@o pouco significativa das razões
iniciais no tempo.

Foram também recalculadas as razões iniciais para os grnitóides
analisados por winters (Tabela 4.6); quatro das amostras são de granils5 equigranulares

þrovavet:aente de tipo Pinhal), e uma de granito porfirítico (da associação cálcio-alcatina
potássicå). Uma apreciação sobre esses result¿dos foi apresentada anteriormente (item
2.4).

T¡bela 4.ó. Dados isotópicos par¿ sienilos do maciço pedra Bi¿ncå e graniróides vizinhæ
(wjnters, l98l), com r¿zões inìcìais cålculadas parÀ eOO i OSO Ua.

Cd-125c 185,8
Cd-125e 117,4
cd-125f t46,0
A-260a !54,2
A-260b t86,2

Rb

t43,2

A-10ó" 241,3 2 p 3,39 0,7u3 0,7089A-106b 210,6 248,5 2,15 O,11.O7 0,7@2
A lÉ 226,5 22s,4 2,92 0,7106 o,roesA-164c 348,8 61,5 16.65 0.7080 0.6961

2440
2185

3731
2463
2319

0,105
o,220
0,23s
0,1l0
0,181
o,227

Sr(i) Sr(i)
600Ma 650Ma

496,5 0,98 0,710ó

0,7086
0,?070
0,7078
0,?083
o,7072

0,7071
0,?085
0,7068
0,7077
0,?081
0,7070
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4.4. QrfMrCá, MrNERÁ.L

4.4.1. Feldspatos

As Figuras 4.20 e 4.21 srrmarizam os dados químicos de feldspatos dos

sienitos do m¡ciço Capituv4 já referidos de passagem na descriçao petrográfica das

diferentes facies (item 4.2).

As texturas sugerem que o pl¿glae!ásio das facies médias e grossas tem

origem quase exclusivamente secu-ndária Como mostra a Figura 4.20, esses plagioclásios

são sempre mais sódicos que An* Nas amostras recristaliz-adas mais intensamente, ele

mostra um intervalo composicional relativamente grande (e.g., An2+?, CA9ó3), por vezes

evidente ao exame óptico através de um zoneamento normal desconúnuo, Arìmite-se que

esse padráo reflete a exsolução seqüenciada de plagioclásios sucessivamente maìs sódicos,

a temperaturas decrescentes, a partir do feldspato alcalino. O plagioclásio exsolvido a

temperaturas mais baixas tende a se depositar em torno de cristais mais cáIcicos

previamente formados. É notável em contraste, que zmostras menos recristalizzdas

apresentam e¡clusivamente plagioclásios mais cálcicos, exolvidos a temperaturas mais

elevadas (conpare-se as amostras CA369b e C41103b, quimicamente muito semelhantes;

Tabela 4.3).

Nas duas amostras de mela-sienito (CA974a" C4982, Figura 4.20) o

plagioclásio da matru, aparentemente primário, é um oligoclásio um pouco mais cálcico

(h* ) que os acima referidos. Composições mais sódicas, presentes principalmente na

amostra C4982, onde alguraa recristalização é evidente, correspondem a plagioclásio

secundário.

Algumas amostras de sienito fino exibem escåssos cristais de plagioclfuio

primário zoûado, como núcleos corroídos denlro do feldspato alcalino. Vale destacar que

esses cristais-¡elicto (An3cæ nas amostras C4950 e CA957, Figura 4.20) ocorrem

exclusivamente em amostras cristalizadas muito rapidamente, como demonstrado pela

granulaçao m:is fila da matriz. É niti¿o o contraste entre as amosü¿ts crisøliz-adas mais

lentâmente (CþJ41, C4881, da facies fina a médi4 com pouc¿r matrtz), sem plagioclásio

primário, e a amostra C4981 (a de matriz mais fina), na qual o plagioclásio é abundante

como fenocristal (com núcleos de até A-n*) e mesmo na matriz (ca. An r).

A amosÍa CA28b, texturalmente semelha¡te aos sienitos finos "normais"

(como C4950 e C4957), exibe esparsos megacristais (até 5 x 3 mm) com acentuado

zoneamento normal, e núcleos de labradorita (An*r). As textuas sugerem Û41ã-se de

1:U



xenocristais (ci item 4.2.3); cabe contudo destaca¡ que as composiçöes das bordas desses
plagioclásios são semelhantes às encontradas em núcleos-relicto das outras amostr¿rs, e as

variações núcleo-borda são aparentemente contínuas.

O feldspato alcalino das diversas amostr¿rs estudadas apresetrta lamelas de
exsolu@o de dimensões variadas. Em vista disso, as análises por nicrossonda foram
obtidas exclusivamente com feixe largo, seja pela ponderação de diversas análises de á¡eas
dos cristais, seja pela varredu¡a contínua do feixe através dos cristais.

As amostras das facies mais grossas, a despeito do expediente utiliz¿do,
não fornecem resultados satisfatórios. As composi@es obtidas devem ser algo mais pobres
tros componentes Ab e An em relaçáo ao feldspato alcalino mâg,nático, que perdeu
proporções va¡iadas desses componentes por exsoluçáo et4ern4 responsável pela
formaçáo do plagioclásio secu¡dário. Nas âmostras mais ¡ecristalizadas, adicionalmente, as

pertitas se distribuem muito heterogeneamente no feldspato alcalino, e os próprios limites
externos desses cristais são complexos.

As análises integradas de diferentes cristais de feldspato alcatino tabular
de amosÍas menos recrìstalizadas da facies lamin¿d¿ média mostram composíções em um
intewalo relativamente amplo (Orr*, em CA369b e Orse% em C41205; Figura 4.21). As
diferenças devem corresponder a graus variados de extração do componente plagioclásio;

näo se observem, nos cristais individuais, indica@es de zoneamento primário, ao menos na
escala ampla em que foram ¡ealizadas as anáIises. Dessa form4 as análises com meno¡es

teo¡es do componente ortoclásio (em torno de Orrr-) devem estar mais próximas da
composiçáo do feldspato alcalino original. Em concordância com essa afirmaçao, são esses

cristais os mais ricos no componente a¡ortita (Anavz,), que cai continurmente atê apr.
An 

,o 
nos c¡isteis mais ricos em Or.

Análises de Ba em alguns cristais tabulares indic¿m proporções da ordem
de 1,U1,,2Vo do componente celsian4 correspondentes a 0,55-0,70Vo de BaO. A análise de

um fenocristal da 2mostra CA369b indica composiçáo essencialmente idêntic¿ à dos

cristeis menores (Figura 4.21), inclusive quanlo ao teor de Ba.

Näo foi possível obter análises adequadas da composição original do

feldspato alcalino da matriz dos sienitos gra-nulares médios. Como exposto nas descriçóes

petrográficas, essa matriz é em parte derivada da própria recristalização de cristais

tabulares originais, e os cristais alafisados são, obvia mente, enriquecidos no componente

Or (Figura 4.21).

As a¡álises obtidas em amostras de sienitos ñnos pouco recristalizados
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Figu¡a 4-2O- ConI,oslções quírnicae doe plagiocláeioe dag rochas do maciço
Capituva, obtidas por nlcroBeonda eletrônica, e representadas en uma
!9rção do triânguLo Ab-An-Or. As anoetrag pertencern às faciee: sienitosflnoe (CA28b, 957, 950, 981), elenltoe flnos a méd1os (CAZ I, BB1; esteúJliroo, laminado), nela-eienÍtoe (CA9B2, 974a), eiènitoe- laninaaoe¡nédiog (C41205, 369b, 1103b), sienltoe granulares nédios comfenocristais predoroinanteo (CA4?4b), e biotita aienlto (CA963).
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naciço Capituva, obtidas por nicrossonda eletrônica, e representadae en
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Figua 4.20, e ainda: eienitoe laminadoe do maciço Pedra Branca, da
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dest¿cam o contraste composicional entre os núcleos dos mjcrofenocristais (relativamente
ricos nos componentes Ab e Aa) e suas bordas e os cristais da matt'u (Figura 4.21).

Os ¡esuhados obtidos em diferentes núcleos de microfenocristais de uma
mesma amosÍa exibem uma dispersáo acentuad4 que em parte deve ¡efletir as próprias
limil¿ç6s5 do procedimento de integraçáo em áreas densamente pertíticas e com
orientação óptica variada. É, provável, contudo, que em alguns casos exist¡m variações
reais entre diferentes núcleos, e mesmo zoneamentos originais dent¡o dos núcleos'. As
composiçöes situam-se nos campos do ortoclásio sódico e do anofoclásio (até a
composiçáo extrema ort Ab*Afl15 na amostra cL957; Figura 4.21). os conteúdos de ca e
Ba mostram correlação negativa e positiva, respectivamente, com o teo¡ de o¡ (Bao entre
0,2 e 0,5Vo)

As composições das bordas dos microfenocristais e dos cristais da matriz
são semelhantes, ricas em or; o hiato composicional enüe elas e os núcleos acima
descritos é reai, como já antecipado pelo exame óptico (item 4.2.3). Mais uma vez, a
variação observada pode ser em pa¡te primária e em parte devida à conjunçáo de
problemas de exsolução e consequente rtificutdade de integraçao. A composição média em
três âmostras ¿¡alisadas varia de orro (cAB81) a or* (cA2gb). o componente anortita é
baixo (em médt4 0,5vo Ar), enquanto os teores de Ba sáo nitid,mente mais altos que os
dos núcleos (L,GI,2Vo do componente celsia¡a).

As a¡álises integradas de feldspatos de sienitos do maciço pedra Branca
destacam um contraste importante entre uma amostra de sienjto supersaturado (pB9) e
sienitos laminados saturados (com piroxênio verde; pP;Z, pB8a). Na primeira âmostra, as
composições do feldspato alc¿lino ocùpâm rÌm intervalo que corresponde
aproximadamente ao hiato entre núcleos e bordas dos feldspatos alc¿linos dos sienitos
finos de capituva (Figura 4.21). São nitidamente mais ricos em Na e ca que os síenitos
laminados do maciço capituv4 cujas composições originais possiveLmente teriam sido
próximas às deles. Enquanto isto, os feldspatos dos sienitos saturados sáo notavelmente
homogêneos (de forma tal que apenas se apresentam as composições médias obtidas nas
duas rmostras), e praticamente isentos de ca (apr. or*Ab*), o que se coaduna com a
composiçâo normativa dessas rochas (cf. Tabela 8.5).

'Como observado opticamente ep ç¡i5tais criptopertíúcog existe um zoneåmetrto oscilatório primário, aão
deteclável pela térnica de integra$o empregada, que deverá ser iavestþado futu¡amente poi microscopia
eletrôaica de varredu¡a-
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4,42. Piroxênios

Os piroxênios magmáticos forarn largamente substituídos nas rochas do
maciço capituv4 em especial nas facies médias e grossas, onde eles ocorrem
esparsamente, e sempre como relictos dent¡o de anfibóIios. A¡álises químicas em perfis
cent¡o-borda fo¡am realizadas apenas em piroxênios de algunas amostras de sienitos finos,
onde essa tlansformação foi díscreta a nula- Não fo¡em detectados zonearnentos ou
varìações apreciáveis, e portanto sáo apresentadas análises q¡rímiç¿5 médias por amostra_

As composições dos piroxênios das diferentes facies do maciço Capituva
são também pouco variadas (Tabela 4.7). Os clinopiroxênios são relativamente pobres em
componentes "extra-quadrilátero" (QUAD > = 90), ricos em Ca (Wo= 47 49), e com a-ltas

razões Mg/Fe (F,n= 37 -42; Fs= 14-11). São baixos os reores de A! Ti e Na-

Quat¡o arálises de piroxênios de ¡ochas do maciço pedra Bra¡ca são

também apresentadas na Tabela 4.7, para comparação com os do maciço Capituva. Os
clinopiroxênios incolores (r-ostras PB3 e PB9) sáo similares aos do maciço Capituva, e
mostram ¡ss¡s5 ainda baixos, mas levemente superiores, de Ti e AL Ambas as análises
mostram relaçóes Mg/Fe comparáveis às dos piroxênios mais ricos em Fe do maciço
Capituva(Fs= 14-15).

Os piroxênios verdes (P815, PBSa) sao, de fato, mais sódicos que os

incolores, mas também se situ¡m no c:rmpo composicional dos piroxênios cáIcicos
(parâmetros de Morimoto, 1988). O piroxênio da amosrra PB84 com 0,1.72 átomos de
Na/fórmuJ4 corresponde a uma soda-augita. O cátcuìo da proporçáo de Fe3+ baseado no
equilíbrio elet¡ônico do mineral þara total de T + MI + M2: 4 átomos), segundo o
método de Papike et al. (1974), indica que parte substancial do Fe encontra-se no estado
trivalente (mais que a metade do total na ¡mostra PBSa).

Foram também analisados 65 í,niçs5 exemplares de ortopiroxênio
encontrados nessas rochas sieníticas, em uma 2mostra do maciço c¡pituva (cA957) e

outra de Pedra Branca (PB9). Embora encontrados em situaçóes texturais distintas (no
prüneiro câso, o ortopiroxênio está invariaveLmente manteado por clinopiroxênio,
enquanto no segundo ambos estão em equilíbrio), as composições sâo virtualmente
idênticas (Tabela 4.7). São quase isentos de componentes "exrra-QUAD" (< 3%), e pobres

em Ca (WorEn Fsrr; C4957). O Mn aparece, como é usua! em teores mais elevados que

os do clinopfuoxênio (até TVaMnO).

De um modo geral, as composições dos clinopiroxênios aqui apresentadas

se assemelhâm muito às recon-hecidas em maciços sieníticos potássicos semelhantes
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Tabela 4.7, Análises qulmicas e aúmero de cátions para pi¡oxênios dos maciç¡s sienlticos Cåpituva e Pedra Branca.
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(Itiúba; Figueiredo, 1981; Conceição et a1., 1997; Bom Jardim, Guimarães, 1989), seja nos

Mg#, relativamente elevados, seja mesmo em deFlhes, como os conteúdos de Ti, Al e Mn.

4.43. AnfiMlios

Os dados petrográficos náo permitem identificar se em alguma facies do
maciço Capituva o a¡fibólio verde-escu¡o cristalizou como fase magmática- Em geral,
parece evidente uma origem subsolidus, por trarsformação do piroxênio original. Perfis
centro-borda ¡ealizados com microssonda eletrônica náo ¡evelam zoneamentos

sístemáticos ou sign-ificativos, mesmo nos cristais maiores; em vista disso, são apresentadas

análises químicas médias para as diferentes amostras (Tabela 4.8).

As variaçoes inter-amostras seo também mínim¿5, ¡eflexo da

homogeneidade química das rochas do maciço e de condições semelhantes de

recristalizåção subsolidus. Não se detectam diferenças sistemáticas entre anfibóüos das

diferentes facies. O Mg#' é pouco variável (56-61), exceçáo feita a uma amostra

intensamente recristalizada (e contarainada?, CÃ963), onde ele cai para 50. As
composições situam-se invariavelmente no campo da hornblenda edenítica (Iæake, 1978).

Duas análises de a¡ibólios tardios de amostras do maciço sienítico Pedra

Branca sáo apresentadas para comparação. O a¡fibólio do sienito supersaturado PB3 é

muito semelhante aos do maciço Capituv4 o principal contraste resirìindo em seu Mg#
levemente superior (65). A amostra PB15 corresponde à linhagem safurada (com titanita
+ piroxênio verde) do maciço Pedra Branca; seu anfibólio, verde-claro, tem l:slg#

semelhante ao da rmostra PB3, mas é comparativemente pobre em Al e Ti, e situa-se no

campo composicional da edenita.

As composiçoes dos anfibólios dos maciços Capituva e Pedra Branca

for¡m lanç¿das no diagrana Al(total) x l.[dg# (Figúa a.22) ao lado das três ¿¡álises

disponíveis de granitóides cálcio-alcalinos potassicos tipo Santa¡a de Caldas (apresentadas

anteriormente, cf. Tabela 3.1). É importante destacar o maior conteúdo de Al totat dos

arfibólios dos granitóides, que provaveLmente reflete sua cristalização a pressôes mais

elevadas (cf. item 4.5.2); ro mais, as composiçÕes são semelhantes às dos anfibólios do

maciço Capituva, exceto pelo conteúdo maio¡ de Mn e pela menor razão Na/K (Tabelas

3.1 e 4.8).

'Definiclo como Mg/(Mg+ Fe), com todo o Fe c¿lculaclo como Fe2+, para facilitar a comparação com as

a¡álises de ¡ochas.
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T¡bcl¡ 4,6. Arális€s quimicas méd¡ss e núrnero de cátions parâ anfibólios dos maciços sienilicos Capituvs Pedra Branca

f.)

sio,
Tio:
Alró,
FeO
MnO
Mgo
CaO
Na,O
Krö
Totål

ms ms
1'l
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rjisi ls:eE r5;8? t6,t4 t4,64 l5,lE lq,ll 16,35 1s,41 ll'q? t1'1? t3,07
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As Tabelas C.3 e C.4 (Anexo C) mostram variações composicionais
secundárias nos anfibólios do maciço capituv4 provocadas pela recristalização da
hornblenda edenític¿ a temperaturas dec¡escentes, As rea@es que provocår¿rm essas

t¡¡nsfonnações químicas se¡áo discutidas com mais detâlhe adia¡te (item 4.5.1). vale
destacår, por or4 a existência de uma série aparentemente cootíDua de composições
situadas entre a hornblenda edenítica original e o membro-final actiaolita" czracte¡izzda
pela dirninuição de todos os cátios de valência diferente de 2+ (Figur a 4.23a), e
particularmente bem definida pela rriminuição linea¡ de Alry com a ocupaçâo do sítio A
(Figura 4.23b) e com o conteúdo de Ti octaédrico (Figura 4.23c). A tendência a aumenro
d,e Mg# nos anfibólios seculdários é clara nos fermos mais próximos ao membro-fital
acrinolita (Fig. a.23,Ð.

A Tabela C.4 (Anexo C) mostra ainda a análise de rrm ¿a;fiþgljs 59fiç6
que coexiste com edenita/hornblenda actinolítica, como sub-.produto da reaçáo acima
referida (cf. item 4.5.1.) na amostra C4982. Em tennos composicionais, ele corresponde a
uma riebeckita" e conÍasta com o anfibólio sódico gerado por i¡ñlÍaçáo metassomática

em arnostras do maciço Ped¡a B¡anca situadas junto à intrusáo alcalina de Poços de Caldas
(arfvedsonítico ; Tabela C.4).

4.4.4. Biotitas

A biotita é modzlmente subordinada nas amostras do maciço Capituva"

exceção feita à facies mela-sienítica. O exame texfural indica que a biotita mar¡om é de

cristqli"aç¿o me g.rnática nas facies de sienitos finos e de mela-sienitos. Nas demais facies, a

distinçâo entre biotitas marrons primárias e secundá¡ias (derivadas, por exemplo, da
hornblenda edenítica) pode ser rlifícil, e a própria biotita tex¡¡¡e lmente primária pode ter
sofrido reajustes químicos sob condições søbsolidus.

Como regra geral, também as biotitas sáo isentas de zoneamentos

químicos significativos, e mais uma vez a própria variação inter-¡mostlas é mínima (Tabela

4.9). Os Mg# situam-se em geral no intervalo 58-65. Exceto em algumas amostras mais

intensâmente recristalizadas, onde a biotita é larg¡msa1s secu¡dá¡ia (CÃ474a CA1103b),

a somatória de Si e AI é inferior a 8 cátions por fórmuJ4 iodicando que parte do sítio

tetaédrico deve estar ocupada po¡ outros cátions. No cálculo de fórmula estrutural

apresentado (obtido pelo programa MINFII-E, de autoria de AM.AÊfi e EJ.Essene), Ti++

foi alocado para completar o sítio T, já que não se observa nessas biotitas o pleocroísmo

reverso que parecn caracTeitzar as biotitas com Fe3t em T (e.g., Dyme( 1983).



Os diagramas ap¡esentados na Figura 4.24 ilustr¡ m as variações
enconffadas entre as biotitas das diferentes facies do maciço Capituv4 e incluem ainda
análises de biotitas de três amosfias do maciço Ped¡a Branca

As composições das biotitas (contrariamente às dos anfibólios) podem
mostrar alguns contrastes sistemáticos entre diferentes facies do maciço Capituva; os

sienitos ñnos e finos a médios, por exemplo, tendem a apresentar maior Mg# e meoor
conteúdo de Al (total) em relaçáo às demais facies (Figura 4.24a).

O diagrama Mg# x Al (total) destaca também a composiçáo especial das

'biotitas alaranjadas" i¿ 'linh¿ggm 
satu¡ada (com piroxênio verde + titanit¿) do maciço

Pedra Branca, que coresponde à de flogopitas (Mg# apr. 78) silícicas (Si apr. 5,9

átomos/fórmr:la).

As duas análises apresentadas para a amostra PB9 (da linhagem

supersaturada do maciço Pedra Branca) ilustram as varia@es químicas sutis, mas

discerníveis, enue cristais texturalmente primários (PBg/Ð e secundários (/5, biotita
xenomórfica com inclusões vermiformes de quartzo): diminuiçao dos teores de Ba e Ti e

aumento de Mg# (Tabela 4.9). Em relaçáo às biotitas do maciço Capituv4 a análise

PB9/1 se diferencia exclusivamente pelo maior Mg# (70) e maiores teores de Ba, Ti e F.

Entre outras variaçôes sistemáticas observadas no conjunto de biotitas

analisado, destacam-se as notáveis correlações entre o conteúdo de F e Mg# þositiva;
Figura 4.24b) e entre o conteúdo de cátions bivalentes e Ti no sítio octaédrico (negativa;

Figura 4.24c). Esta última correlação i¡dica claramente que o vetor de troca 2R2+ =üIi
(Ti-flogopita; Dymek, 1983) constitui o principal mec¿nismo de substituição de Ti
octaédrico nessas biotitas.

As composições das biotitas dos granitóides cálcio-alcalinos potássicos

(tipos Santana de Caldas e Serra do Milho Verde) apresentadas anteriormente (Tabela

3.2) foram lançadas ao lado das análises de biotitas dos maciços Capituva e Ped¡a Branca

ro diagrama Al (total) x Mg# (Figura 4.25). A tendência a enriquecimento moderado em

Fe com a diferenciaçâo nos granitóides é evidente; as biotilas dos granitóides menos

dife¡enciados (tipo Santana de Caldas) tèm lù{g# comparável ao de biotitas dos mela-

sienitos e sienitos médios e grossos do maciço Capituv4 rnas o Al é algo mais elevado,

analog¡ms¡1s ao que ocorre com os anfibólios.

Análises de biotitas tardias, opticamente mais claras, associadas às reações

de trnnsformação da hornblenda edenític¿ em actinolita" são apresentadas na Tabela C.5.

É, nitida a tendência ao aumento de Mg# e da quantidade de Si e à dirninuição dos



Tab€l¡ 4.9. Análises qufmicas médias e trúmcro de cátions para biotitas dos maciços sienfticos Capituva e Pedra Brancå.
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conteúdos de Ti, Ba e Mq mas, à semelhança do que ocorre com os anfibóüos associados,
esses cristais de biotiø são heterogêneos, e têm po¡ções de composiçáo intermediária,
mais próxima à da biotita de alta temperatura.

Apresenta-se também na Tabela C.5 a análise média de um dos
"fenocristais" de biotita encont¡ados nos sienitos finos (cA950/12). A composiçáo é
praticamente idêntica à dos cristais da matriz dessa mesma roch4 excefo pelo Mg#
ligeiramente mais elevado. o desequilíbrio textural indicado pela petrografia (bordas
corroídas; manteamento parcial por anfibólio verde; "exsoluçåo" de titanita; c,r. item 4.2.2)
não tenr, portanto, contrapartida química significativ4 sugerindo que o cristal foi
composicionalnente reequilibrado durante a evolução magmática e subsoliàus da ¡ocha

4.4.5. Minerais opacos

A maior parte das rochas do maciço Capituva tem um único óxido opaco
de alta temperatur4 da série ilmenita-hematita Em fun@o do carâter francamente
exsolvido desses mine¡ais, foi feita apenas uma avaliaçáo semi-quantitativE por
microssonda eletrônica, com o feixe largo e móvel através de vários grãos de uma mesma

amostra.

As composições médias obtidas em quafio amostras são apresentadas na
Tabela 4.10, ju¡tamente com as propo¡ções calculadas dos principais membros-fi,nais. A
proporção de FerO. foi calculada por estequiometria: Mn e Mg foram combinados com Ti
para a formaçáo das moléculas (Mg, Mn)TiOr; o Ti restante foi combinado com proporção
equivalente de Fe para fe¡¡n¿¡' ilmgnita (FeTiOr); o Fe ¡estante foi assumido como
trivalente.

As duas análises de ferri-ilmenitas de sienitos do maciço Capituva
procuråm ilustrar o intervalo composicional observado na inspeçáo óptica; as propor@es

de molécula hematita sáo sempre elevadas Q}aÙVa). ¡s ¿¡álise5 obtidas em duas
âmostras de sienitos do maciço Pedra Branca confirmam o caráter ainda mais rico em
hematita (50-65%) do óxido romboédrico presente nas facies com piroxênio ewerdeado +
tilanit4 exclusivas desse maciço.

As proporções de componentes adicionais nos óxidos romboéd¡icos sáo

sempre baixas, em especial nas análises mais ricas em hematita (apr. 7Vo, corltl:a <2,5Vo

nas amostras do maciço Capituva).

São também aPresentadas análises inregradas de lentes claras (ricas no
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componente hematita) e escuras (ric¡s em ilmenìta) de cristais de ferri-ilmenita de uma
amost¡a do maciço capituv4 que enfatizam a preferência de Mg e Mn pela fase ilmenita.

Análises expeditas realizadas em magnetitas secmdárias (tardias)
presentes na amostra CA974a indica¡am composições que correspondem a FerOo
praficamente puro.

T¡bela 4,10. Análises químic¿s e -memb¡os_finais lara óxidos ,omboédricos (série
ilmenilâ-hemalirÂ) dos maciços Capiìuva e pedr¿ Branc¿.
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4.5. ASPESTOS PETROTóGICOS

4.5.1. As transformações pós-magmáticas

As descrições petrográficas apresentadas no item 4.2 evidenciam que uma
complexa história de cristalização pós-maemática se encontra registrada no maciço
Capituv4 respondendo, em parte, pelas texturas e pela própria mineralogia de suas rochas.
Evidências texfurais mostram que paragêneses formadas a temperaturas submagmáticas,
mas ¡inda elevadas, podem ser predominantes na maior parte das facies do maciço, e são

sucedidas por associações geradas a temperatuas progressivamente mais baixas,

claramente indicando o ca¡áter automet¡mórfico do processo.

As reações observadas são, em boa parte, análogas àquelas descritas pelo
autor no maciço monzodiorÍtico-monzonítico Piracaia (Janasi" 1986; Janasi & Ulbrich,
1987), e registradas em várias outras ocorrências similares (e.g., Ashwal et al., 1979), onde

pode ser distingùido um estágio de temperatura mais alta (1- "hornblenda + biotita
marrom estáveis"), que é sucedido pelo desenvolvimento de paragêneses de baixa
temperatur4 equivalente às condiçoes da facies xisto ve¡de (2- "epidoto + biotita verde
estáveis"). Em cont¡aste com o observado no maciço Pirac¿ia, as paragêneses de



temperatura mais baixa sáo de ocorrência restrita, e em geral afeta-rn porções muito
localizadas das amost¡as.

As trânsformaçóes subsoridus sofrìdas pelo ferdspato alc¿lino magmático,
e coDseqüente geração de plagioclásio sódico (oligoclásio e, a tempe¡aturas mais baixas,
albita) e mic¡oclínio foram descritas nos itens 4.2.2 e 4.2.3, e analisadas, do ponto de visø
químico, no item 4.4.1.

As reações m¡is importantes registradas nas fases má_ficas no estágio 1se
refe¡em ao surgimento de hornblenda edenítica a partir do diopsído, e, mais restritamente,
à forma@o loc¿l de biotita marrom, acompânhada de reequilíbrios químicos da biotita
marromprimária

O surgimento da hornblenda edenític¿ requer a reação do clinopiroxênio
com r¡ma fonte de Na e A! que pode ser o plagioclásio:

cpx + plag + I{rO = hbl + Ca2t + SiO2

na qual o SiO, Iiberado corresponde às inclusões de quarøo encontradas na hornblend4 e

o 6¿z+ pode ser consumido na formação de calcita ou de tita¡it¿ (rea@o baseada em
Beach, 1980; ver também Janasi & Ulbricþ 1987).

Evidências de reequilíbrio quÍmico em biotitas foram destac¿das quando

da comparaçáo enÍe as composições de biotitas lsxtu¡almento primárias e secundá¡ias de
trrn¿r amostra de sienito do maciço Ped¡a B¡anca (Ìtem 4.4.4). A tendência ali obsewada,

de diminuição dos conteúdos de 84 Ti e F durante a recnstztza@o, pode ser indicativa de
que as composições de biotitas marrons obtidas em amosfias do maciço Capituv4
comparativamente pobres nesses elementos, sej2m em boa parte reequilibradas.

As reações associadas ao estágio 2, conquanto volumet¡icamente pouco

importantes, provocârâm o surgimsalg de associaçôes minerais peculiares, e envolveram
transformações relativamente complexas.

À destruição loc¿l da hornblenda edenítica relacionou-se o

desenvolvimento de associa@es de epidoto, actinolit4 biotita cåstanha a ewerdead4 e
eventuâlmente riebeckita, pagnetita e canbonatos. Esta reaçâo ¡equer a adiçao de algum
K* e HrO, e ocorre sob condições oxidantes, já que parte do Fe orieinalmente presente na

hornblenda é convertido a trivalente, estado em que é incorporado a minerais como

epidoto, riebeckita e magnetita- Os minerais fsrrom¡gûesianos gerados nesse estágio

(actinolìt4 biotita c¿stanha) mostram, dessa form4 relações Mg/Fe mais elevadas que as

da hornblenda edenítica e da biotita pré-existentes (d. itens 4.43 e 4.4.4).
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O surgimento de riebeckiø nesses pseudomorfos, ainfl¿ q¡e s¡l
proporçóes mínimas, é feiçâo singular, já que as composiçôes das ¡ochas indic¿m quimismo
cla¡amente metalumi¡oso (item 4.3). A ocorrência desse anfibólio alcalino, por outro lado
quimicamente distilto das arfuedsonitas que apa¡ecem em amostras afetadas por
metassomatismo no maciço Pedra Branca (cf. item 5.5.3), parece refleti¡ uma situação
loc¿], em que ele aparece como depositário principal do Na+ liberado pela destruiçáo da
homblenda edenítica (que tinha pouco mais de 2Va de NarO) na reaçáo acima

Cumpre ainda destacar que, na maio¡ parte das amostras do maciço
capituv4 é apenas nesse estágio de mais baixa temperatura que se geram magnefitas
(ocasion:ìmente acomp2nhadas de sulfetos). Ao mesmo tempo, as hemo-ilmenitas
most¡am claros sinais de insøbirdade, sendo manteadas (ou francamente consumidas) por
tita¡ita e, localmente, oxidadas para massas de hematita e rutilo.

4.52. Condições de cristalizaçáo

As rochas do maciço Capituva têm composição miaeralógica algo inusua!
e nelas não sáo observadas muitas das paragêneses de minerais coexistentes norm:lmente
utilizadas em estimativas de condições de cristalização. Dessa maneir4 apresentam-se a
seguir estimativas para a magnjtude de alguns parâmefros de htensidade (p, T, for,
sustentadas iniciâlmente por avaliações gerais, e quantificadas, à medida do possíve! por
métodos aplicáveis ao caso em paut¿

Pressáo

O maciço Capituva é intrusivo em rochas de alto grau metamórfico,
crist¿lizadas a pressões elevadas, e trznsportadas para níveis ç¡¡5teìs mais rasos através da
nappe de empurrão Socorro-Guaxupé (Campos Neto et a1., 79Ma; Campos Neto, 1991;

Vasconcellos et aI., 1991). Evìdências estruturais indicam que a intrusáo do maciço
Capituva se deu posteriormente a essa aloctonia (d. item 4.7.4). O reconhecimento de

auréolas de contato da intrusão é rlific¡1p¿o O.lo grau metamórfico elevado e pela falta de
litologias de composição adequada nas rochas enc¿ixantes. Dessa form4 tortra-se inviável
a aplicação de um dos poucos métodos tradicionais de estimativa quantitativa de pressöes

de cristalizaçao de corpos þeos, baseado nas paragêneses de rochas metamórficås de

contato. Em termos qualitativos, a associaçáo com faixas de cisalhamento de caráter dúctil-
rúptil e o comportamento dúctil das rochas encaixantes quando da intrusáo (item 4.1.4)
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indicam níveis de colocação não muito rasos.

Dadas as dificuldades usualmente enconl¡adas para estimativas de pressâo
de cristalizaEao de rochas Fa¡itóides, a proposição recente de um geobarômetro empírico
baseado no conteúdo de Al na hornblenda (Hammarstrom e 7,ea 7986) teve acolhida
entusiástica entre os especialistas. O geobarômetro foi rapid¡mente alvo de refinamentos,
com bases termodinâmicas (Hollister et al., 1987) e experimentais (Johnson e Rutherford,
1989), e seu emp¡ego tem se mostrado sadsfatório em vá¡ios casos (Ferreira e Sia! 1990;
Vynhal et aI. 1991).

Johnson e Rutherford (1989) admitem que a troca c¿tiônica sensível às

variações de pressão é AlrvAlvl = SiMg. As condi@es para aplicação do geobarômetro
devem ser bastante estritas, para limitar suficientemente o grau de tibe¡dade
termodinâmica do sistema- Uma variável pa¡ticularmente importante é a tempe¡aturq que
exerceria pouca i¡fluência sobre o conteúdo de Al a pressões superiores a 2 kb, segundo os
proponentes do geobarômetro (e.g., Hollister et a1., 1987). Recentemente, contudo, Blundy
e Holland (1990) sugerirâm que o conteúdo de Al nas hornblendas mostra uma
signiñcativa dependência de T, refletida na relaçáo de troca catiônica NaAAlrv {lASi.
Seguado esses autores, os barômetros empíricos só poderiam fornecer resultados

consistentes quando é possível admitir com segurança que todas as ¡ochas graníticas

tive¡am uma temperatura de solidw semelhante e que as composiçóes de seus ¡nfibólios

foram co¡gelad as no solidus.

Algumas das restrições impostas para a aplica@o do geobarômetro de AI
(Hollister et al. 1987) não sáo obedecidas satisfatoriamente nas rochas do maciço

Capituva: a hornblenda cristalizou larg"ms¡1s sob condi@es pós-magmáticas; o
plagioclásio formado simultaneamente com ela é ¡elativamente sódico (An< = 20)' a
titanit4 também subsolidus, parece ter se formado, em boa parte, após a hornblenda (cf.

irem 4.2.2). Os resultados obtidos, u'i'li":ndo as várias calibrações, são apresentados na
Tabela 4.11. A calibração experimental de Johnson e Rutherford (1989) fornece valores

sistematicamente mais baixos (> 1kb) que as demais, que serialq segundo esses autores,

menos precisas por terem se baseado em estimativas de pressões mínimas de cristatizaçao

de epidoto magmático algo exageradas. A despeito d¿5 limìtaç¡s5 adiantadas, os valores

obtidos para as rochas do maciço Capituva sáo pouco variáveis (2,3-3,1 kb); o valor médio

(2,7 + 0,5 kb) é consistente com as avaliações qualitativas anteriormente apresentadas.

Apresentam-se também na Tabela 4.11 os valores obtidos para

hornblendas dos granitóides cáIcio-alcalinos encaixantes do macìço. Algumas das restriçÕes

apontadas para a aplicaøo do método nas rocbas do maciço Capituva sáo também

observadas nesse caso; em particular, o ¡nfibólio desses gra.'i¡6¡¿es pode ser em boa parte
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pós-magmático, e mesmo p¡oduto de metamorfismo regional (item 3.4.1). os va]ores (4,1
+ 0,5 kb) refletem o maio¡ conteúdo de AI nas hornblendas desses granitóides (sob outros
aspectos muíto similales às das ¡ochas sienlticas; d. Tabela 3.1), sugerindo, em
coosonância com as obsewaçóes geológicas, que eles cristâti"lram a profundidades
maio¡es que aquelas em que se situavem quando da intrusão do maciço capituva-
Aparentemente, contudo, esses valores são relativamente baixos se comparados às
estimativas obtidas em rochas metamórficas presentes em nível crustal semelhante dentro
da nappe Socorro-Guaxupé (Oliveira e Rubertì, 1979; Vasconcellos et al., 1991; cf. item
s.s.2).

Temperaturas

As ¡ochas do maciço Capituva cristalizara¡n a temperaturas relativamente
elevadas, como demonstrado pela anatexia (localizada) de rochas eûcaixantes junto aos

coDtatos e pelas próprias composiçÕes de seus minerais e dos magmas dos quais elas
derivarem (situadas próximo à bar¡eira térmica no sistema Qz-Ne-IG, e pouco hidratadas).

Em muitos casos, essas rochas for^m fortemente afetadas por
recristalização søbsolidtu, de caráter automerâmórfico. Em particular, os piroxênios fo¡am
transformados, ainda sob tempe¡aturas elevadas, em hornblendas, enquanto o feldspato
alcaüno de alta temperatua mostra uma complexa história de recristalização, em que o
conteúdo original elevado de An e Ab foi diminuído por exsolução, formando-se cristais de
oligoclásio (fu^o). Durante o resfriamento subsequente, a hornblenda foi localmente
destruída (formando-se paragêneses com actinolita + epidoto), e o feldspato alcalino
exsolveu plagioclásios mais sódicos (d. item 4.5.1).

O termômeúo plagioclásio-hornblenda proposto por Biundy e Holland
(1990) pode se¡ utilizado para estimar as condi@es de T na passagem de condições
magnáticas paru subsolidus. Os valores obtidos, admitindo-se um conteúdo de An de 20Vo,

situam-se no intervalo entre 720 e 735oC (erro estimado de + 75oC), para um valo¡ de p
de 2,7 kb (Tabela 4.11). Valores semelhantes são indicados pelo termômetro plagioclásio-
m2æ.a de Kudo e Weill (1970), refi¡ado por Matthez (1974), para a amostra de sienito
la minado médio CA369b (7 22-7 7 goc).

As possibildades de obtenção de temperaturas de cristalizaçao
magmática no maciço Capituva sáo restritas. Na emostra de sienito fino CA957,

ortopiroxênio ocorre parcialmente manteado por clinopiroxênio cálcico. As composições

das duas fases são muito semelhantes às obtidas em uma amosüa do maciço Ped¡a Branc¿
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(PB9; cf. Tabela 4.7), onde elas se encontram mais cla¡amente em equilfbrio. As
temperatu¡as obtidas a pa¡tù das várias calibra@es propostas para a reaçáo de troca dos
piroxênios são semelhantes (75G8ffio C, Tabela 4.11), se os valores obtidos pelos
termômeüos de Wood e Banno (1973) e de Wells (1977) são diminufdos, respectivamente,
de 60 e 1@o C, como sugerido por vários autores.
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O termômetro plagioclásio-rocha de Kudo e Weil (1970) e Matthez (1974)

baseia-se no conteúdo de An do plagioclásio e tros teores de Si, At Ca e Na do magma do
qual ele precipitou. Os valores obtidos por esse termômetro sáo, portanto, apenas

aproximações, já que outros componentes químicos podem influenciar a composi@o do
plagioclásio.

Na matriz dos mela-sienitos (¡m65¡¿ C1r974a), o plagioclásio tem
composição An r_- o que indica temperaturas de ñnal de cristalizaçao nagmática,

segundo o termômetro acim4 da ordem de 808-844oC. Os cristais-relicto de plagioclásio

encontrados em algumas amostras de sienitos finos são zonados, e poderi¡m indicar

intervalos de temperatura de cristalizaçáo magmática através do mesmo termômetro. Os
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valores obtidos para as composições no intewa-lo Ano," (amostras cA957 e cA2gb) a
P(Hro) < 2 kb sáo, no entanto, incompatíveis com as temperaturas indicadas pelos
piroxênios, e em pafe mais baixos que os admitidos para a cristalizaçâo subsotidus (7g4-
611oc). cumpre destacar, contudo, que esse termômet¡o indic¿¡ia temperaturas
notavelmente mais elevadas a P(Hro) superiores a 3 kb (g4c940oc), que seriem
admissíveis se esses relictos de plagioclásio correspondem ¿ fs¡gcri5rais corroídos
cristalizados a maiores profundidades.

os dados experimentais refe¡entes à solubilidade de alguns erementos
químicos em magûvrs granitóides, em especial os elementos que são constituintes
essenciais de minerais acessórios (watson & Harrison, 19g4), podem fornece¡ algumas
indicações sob¡e a temperatura desses magmas (ver, por exemplo, Kolker e I indsley, 19g9,
e Emslie, 1991). No caso em estudo, os conteúdos de pro, são notavelmente elevados em
rochas de composição provavelmente pouco diferente da composiçáo d6 6agm¿ que lhes
deu origem (> lvo em amostras de quartzo sienitos finos, cf. Tabela 4.3). Temperaturas
mínìmas da ordem de 1000o c seri¡m necessárias para que todo esse fósforo se
etrcontrasse dissolvido em um magma com o teor de Sio, desses quartzo sienitos (Figura
4:2.6)

Condições redox

As ¡ochas do maciço C¡pituva cristalizaram sob condições oxidantes,
como evidenciado pelos Mg# relativrmente elevados dos minerais ferromagnesianos
primários e subsolidus de alta temperatura þiroxênios, biotita e homblenda) e pelo
conteúdo inusua'lmente elevado de hematita em solução sólida na ilnenita (> 25va).
condições semelhantes prevalecerrm em parte do maciço Pedra Branca" Ilurs uma
importanfe porçáo desse maciço mostra uma associação mineral cristâtizada sob condições
einda mais oxidantes, formando paragênese que inclui ilmeno-hematita, titanita" soda-
augita e flogopita-

Nas rochas dos maciços Capituva e Ped¡a Branca, ocorre um írnico óxido
de Fe-Ti, da série ilmenita-hematitå, o que impede a obten@o simultânea de valo¡es de T
e fO, a partir de pares coexistentes maCnetita-ilmenita. Esrimativas de fO, poderi¡m ser
obtidas para va]ores de T conhecidos ildependentemente; o conteúdo de hematit¿ em
solu@o sólida na ilmsnit4 no entånto, é muito elevado, fora do intervalo apresentado
graficamente nos diagramas de Buddington e I ind5lsy (196a) e Spencer e T indsley (1981).

Wones (1989) rliscure a estabilidade do equilíbrio hedenbergita +
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iLmenita = titanita + magnetita + quartzo em funçáo de T e fo, A uma mesma T, rochas
granitóides com o par hedenbergita + ilmenita sâo estáveis a fo, menores; o equilíbrio é
desÌocado para fO, 6ais elevadas com a diminuição da atividade de hedenbergìta no
clinopiroxênio e de ilmenita no óxido romboédrico (Figxa 4.27).

Nas ¡ochas do maciço Capituva (e em parte de ped¡a Branca), coexistem
clinopiroxênio, ilmeniø e qua¡tzo (magnetita e titanita ausentes). Elas situam-se portanto
no campo de estabiïdade do par hedenbergita + ilmenit4 deslocado para fO, mai5 ¿11¿5,

já que a atívidade de hedenbergita no clinopiroxênio situa-se em torno de 0,2-0,3 (diluída
por apr. 0,7-0,8 de diopsídio), e a arividade de ilmenita é de apr. 0,6-0,7 (diluída
basicamente por hematita).

Nas ¡ochas saturadas do maciço Pedra Branca, coexistem clinopiroxênio,
titano-hematita e titanita (magnetita e quartzo ausentes). De ma.nei¡a análog4 elas situam-
se no campo de estabiïdade do par hedenbergita + ilmsnit4 neste caso ainda mais
deslocado para fO, mais altas, jâ que a atividade de hedenbergita no cliropiroxênio da
amostra PBSa está em torno de 0,2 (diluída principalmente por diopsldio, e alguma
acmita), e a atividade da ilmenita no óxido romboéd¡ico é também baixa (0,35-0,5, diluída
por hematita domin¿qp).

4.53. A cristalizaçáo magmática dos feldspatos

A compreensão da história de cristatizaçao dos feldspatos é sempre
fundamental no estudo evolutivo das rochas gradtóides; a afirmaçáo parece provida de
sienificado especial no caso dos sienitos do maciço Capituv4 onde esses minerais
respondem por 75Vo ou mais das modas da maior parte das amostras.

As feições mais notáveis apresentadas pelos feldspatos magmáticos das

¡ochas sienític¿s em estudo foram já destac¿das nas descrições petrográficas e na
apresentaçâo dos dados químicos para esses mine¡ais:

-os sienitos laminafls5 e granulares médios e grossos têm geralmente
carâter hipenolrzrs, e um feldspato alcalino quinicamente homogêneo (ocasionalmente

com vestígios de zoneamento oscilatório), de composi@o global em torno de Or* Em
algumas amosÍas, contudo, o feldspato alcalino pode ter inclusôes de pequenos cristais de
plagioclásio com orientação óptica distinta da apresentada pelo plagioclásio secundário,

formado por exsolusão;

-os siedtos finos têm fenocrisrâis de feldspato alcalino notavelmente
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Ei.gtra 4-26- Conteúdo de PzOs ye¡sus Si0z para rochae doe maciçoe Capltuva e
Pedra Bra¡ca. São indicadae as curvaa de saturação en PzOs Þa¡a vií"ias
tenperaturas, de acordo con lllateon e Har¡ison (1984). Sí.mboloe eão os
neemos da Fieu¡a 4.9.
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Figura 4.27- Eetabilidade do equilfbrio llnenlta + cllnoplnoxênio = tltånlta +
magnetita + quartzo no cåmlÐ T x f(O2), segundo llonee (1989).
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zonados, compostos por um núcleo amplo de anortoclfuio ou ortoclásio sódico (or,o*), e
bordas irregulares de ortoclásio rico em K (or^*), que tem composiçáo semelha¡te à do
feldspato alcalino da matriz. Nas ¡ochas de granutaçâo mais fin4 as bordas sáo menos
desenvolvidas, e os núcleos de feldspato alcalino sódico podem conte¡ relictos de
plagioclásio (em geral An*r);

-os mela-sienitos têm fenocristais de feldspato alcalino 5imil¿¡'s5 ¿s5

cristais encontrados nos sienitos médios e grossos, mas plagioclásio magmático (hu]/,)
coexiste com feldspato alc¿lino ta úatf1z;

-os sienitos das facies saturadas (isentas de quarøo) do maciço pedra

B¡anca têm cristais homogêneos de feldspato atc¿lino rico em K (apr. Or*) e muito pobre
emA¡-

A Figura 4.28 apresenta os dados químicos das ¡ochas sieníticas estudadas

la.nçados no diagpm¿ Ab-Or-A¡, onde são indicadas a curva do solvus (linha LKS) e a
linha "cotética'(PAL= 'þlagioclase-alkali feldspar line") para o sistema dos feldspatos

satu¡ado (sem quarøo) a 2 kb e a(I{rO) = 0,1, de acordo com os cálculos de Nekvasil
(i990). A atrálise do diagrama permite tecer algulnas considerações sobre a cristali"¿ç¿e
dos feldspatos nessas rochas:

-os sienitos do maciço Pedra Branc¿ situam-se no campo "feldspato
alc¿lino + líquido"; dado o conteúdo muito baixo de An das rochas, não se forma
plagioclásio magmático; o feldspato alc¿lino formado sob condições de equilíbrio tem
composição equivalente à da fra@o feldspática do magma (d. Figta 4.27);

-a amostra de mela-sienito do maciço Capituva situa-se pouco acima da
cwva de solvzts, e no campo 'þlagioclásio + líquido". O primeiro feldspato a se formar deve

ter sido rm plagioclasio; o líquido atingiu posteriormente a curva cotética, o que se reflete
na coprecipita@o de dois feldspatos na sua mat.ø. A localizago da amostr4 deslocada

para o lado Or do diagrama em rela@o aos demaís sienitos do maciço, é em parte devida à
preseDça de abundante biotita modal não conside¡ada no cálculo normativo CIPW;

-os sienitos médios a grossos e os sienitos finos do maciço Capituva
situam-se na âtea entre a curva do sotvru, a cu¡va cotética e a li¡la (nao Íaç¿da) que urre

o ponto consoluto (Il localizado na curva do solrars) à terminação da cu¡va cotética (ponto

C). A análise geométrica do diagrama e o estudo da cristatizaçao de magmas traquíticos

natu¡ais indica que, para composições situadas nessa áre4 o feldspato inicielmente
formado é um plagioclásio, que no entanto se¡á reabsorvido ao final da cristalizagão

ma srática (Tuttle e Bowen, 1958; C-arrrichael 7963, 1965; Rahman e Mackenne, 7969;

Nekvasil, 1990; Nekvasil e Lindsle¡ 1990).

A presença de núcleos de plagioclásio parcialmente reabsorvidos em



cristais de anortoclásio þor sua vez, eventualmente manteados por sanidina) é feigo
comumente registrada em rochas vulcânic¿s e subvulcânic¡q de composiçáo traquftica que
ocupam a mesma á¡ea no diagrama Ab-or-An que os sienitos em estudo (carman Jr. et
aJ., 1975; Ewart, 1981; Noval< e Malood, 1986). A preservaçáo dessas feições é portanto
comum em ¡ochas de cristalização rápida, situação em que a reaçáo dos feldspatos
inicialmente formados com o magma náo teve tempo de se completar. Explica-se assim
porque os sienitos mais ñnos do maciço capituva preservarâm registros da história de
cristalizaçáo dos feldspatos na forma de ¡elictos de plagioclásio e núcleos de
anortoclásio/sanidina sódicE enquanto os sienitos médios e grossos, embo¡a com maior
proporçáo de An normativa (Figura 4.28), tèm um feldspato alcatino homogêneo, de
composiçáo muito próxima à da fração feldspática do magma-

O caráte¡ rico em Or do feldspato alcalino das bo¡das dos fenocrisrâis de
feldspato alcalino e da matriz dos sienitos finos pode ser em parte atribuído ao
fracionamento do líquido decor¡ente da não-incorporação dos feldspatos mais ricos em Ca
e Na inici¡lmente formados. outros fafores, contudo, podem responder por tendências a
enriquecimento em Or do feldspato alcalino ao fi¡al da cnstalização em sienitos e
ganils5. Como destacado por Nelwasil (1990, 1992), o final da cristaliza@o desses

magmas não é isotermal (isto é, nã.o se dá sobre uma úlica s:r'¿a de solvus): a elevação da
a(HrO) e o início da cristalizaçáo do quarøo (mais abunda-nte nos sienitos finos que nas

demais 'rochas; Figra 4.29) faz com que o magma cn¡ze flrrvas de solvus situadas cada vez
mais próximo ao lado Ab-Or do diagram4 ¡esr ta¡do em um zoneamento dos feldspatos

alc¿linos no sentido de maio¡es conteúdos de Or (e náo de Ab, como previsto na
cristalizaçâo isotermal).

A disposiçao das amostras de sienitos do meciço Capituva no diagram¿
Ab-O¡-An (Figura 4.28) indica uma tendência geral de variação que une os sienitos médios

e grossos (com maior An e Ab) aos sienitos finos (com maior Or, e situados julto à l;nt'¿
PAL), e tem como i¡termediários os sienitos finos a médios. Tal situação sugere a
possibilidade de se gerar tendências de enriquecimento em K (e atingir magmas com a
composiçáo dos sienitos finos) pela extração de cristais de plagioclásio de cristalizaçao
inicial enl magmas de composição equivalente à dos sienitos médios e grossos. Essa

hipótese requer testes mais detalhados, envolveûdo ss dsmais constituintes das rochas, o
que será feito a seguir.

VaIe destacar, por fim, que a dAposição das ,mostras do maciço Capituva

no diagrem¿ Ab-Or-An é cla¡¡mente indic¿tiva de que a cristelização dessas rochas se deu

largams¡1s sob condições de baixa a(HrO), já que com um pequeno aumento desse fator a
curva de solvtu se posicionaria a conteúdos de An mais 6¿i¡65, implicando na formaçáo de

dois feldspatos magmáticos nos sienitos médios e gfossos.
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Ftg¡ra 4-Æ- Sltuagão das rocbas doe naclcoe Capltuva e Pedra Branca no
dlagrana doe feldspatoe (Ab-An-Or; I¡orcentageng en lÞoo na norna CIH{
recalcrrladae para 1001). São .i¡dlcadoa o eoLvuÊ IEra os feldelratoe
ternárloe (ltnbå lf,S; K= ponto conaoluto) e a llnha "cotétlca" (PAL; e
ponto nfntno) påra o eiatena lsento de qr¡ertzo, a 2 kb e a(Ilz0)= 0,1, de
acor.do con NeÌvasll (1990). Sfnboloe eão os remoa da Fle¡¡ra 4.9.

Ftgna 1-æ- Sltr¡acão dae rochae doa naclgoe Capltrnra e Pedra Bnanca no
gletena heploÊranftlco (Qz-Ab-Or'; Iprcentagens eD rpgo nÂ norûa CIPÍ|
recalculadae para 1001). Sfnbolos aão oa lresnog da Flsura 4.9.



4.5.4, A. geração da diversidade faciológica

A identificaçao de facies e do seu padrão de distribuiçao é fer¡amenta

essencial para a compreensão da história de geração, colocaçá.o e cristalizaçao de corpos

ípeos. A variaçáo faciológica identificada no maciço Capituva é em grande parte textural

e resulta principalmente de variaçôes nas condições de cristalizago. A despeito do

pequeno núme¡o de amostras frescas obtídas para análise, parece claro que as diferenças

químicas são mínimas dentro do conjunto de facies que constitui os três pulsos magmáticos

mais antigos do maciço. Assim, as várias facies de sienitos 'gra:rulares externos" e os

sienitos laminados médios podem ser reurridos, com base em suas ca¡acterístic¿s

geoquímicas, em um mesmo gmpo, que será referido neste item como SMG. O pulso 4 tem

estruturaçáo complexa; nele ocorrem os mela-sienitos cetrtrais (aqui referidos como grupo

MS), os corpos semi-anelares de sienitos ñnos (grupo SF), e os sienitos l¡minados grossos,

dos quais náo foi possível obter amostras frescås para análise química- Os sienitos finos

passam, possiveLmente de modo transicional, para sienitos fi¡os a médios que, em tennos

químicos, mostram algumas c¿racterísticås intermediárias entre os grupos SMG e SF (item

4.3).

Variaçóes texturais

Um padrão geral relativamente simples de distribuigo de facies é

encontrado entre os sienitos dos pulsos iniciais (gupo SMG). As diferenças textuais en1re

essas rochas podem ser explicadas, em tennos gerais, por uma cristalização

progressivamente mais lenta em direção ao centro do maciço (e aos puJsos finais)' As

rochas encontradas nos pulsos iniciais ("sienitos gra.nulares externosn, presewados nas

bordas SW e SE do maciço) invadirem encaixantes "frias", e portanto tivetam cristalizaçao

mais rápida. O progressivo aquecimento local causado pela intrusão do magma sienítico

fez COm que o contraste de temperatura entre o magma que cristalizOu nOS pulsos finais e

as suas encaixantes fosse menor, resultando nas textuas mais grossas cåracterísticâs dos

sienitos laurinados médios. Algumas feiçoes merecem destaque:

l-os termos "granular" e 'lamjnado" forem utilizados como critério de

campo durante o mapeamento; as evidências petográficas indicam, contudo, que a texfix.a

da matilz dos "sienitos gra-nulares externos' é essencialmente secundária- Todo o grupo

SMG foi larg,ms¡1s afetado por recristalização pós-magmática; os cristais tabulares

menores das facies mais finas fo¡am mais prontamente destnrídos, gerando as texturas

"granì ares" observadas na maior parte dos aÍlorametrtos. De qualquer modo, a
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¡ecristalizaçáo teve pouca influência na variação da granulação da matriz, cuja tendência
de aumento em direção aos pulsos finais (e ao centro do maciço) é cla¡amente
demonstrada pelo aumento de tama¡ìo dos cristais tabula¡es da ma.uiz;

2-o modo como se dá a distribuiçao de facies do grupo SMG no maciço
indica que o deslocamento ocorrido entre os sucessivos pulsos magmáticos foi pequeno, e
provavelrnente resultou da tectônic¿ contemporânea ao emplacemenf (ver item 4.1.4). As
facies dos pulsos iniciais ocuparam áreas maiores que as atualmente exposrâs, como mostra
a presença de xenólitos e septos de sienitos mais finos nos sienitos dos pulsos mais jovens.
os contrastes químicos pequenos entre as facies, a despeito da varia@o significativa de
granulação, é evidência contrária a uma origem cumulática pa¡a as facies p¡ingþarE do
grupo SMG.

3-os mâgrnas do grupo SMG, quando da sua intrusão, possuí¡m
fenoq-istâis grandes e largos (em médi4 3 x 1 cm) de feldspato alcalino, que se

concentraram localmente, formando "cumulatos" com propor@es va¡iadas de matriz
(facies de sienitos grossos com matriz subordinada a ausente). Esses "cumulatos" formam
ocor¡ências pontuais dentro de todas as facies do grupo SMG. Os fenocrisrqis de feldspato
alc¿lino foram concentrados durante o fluxo magmático, especialmente junto às paredes
das infrusões, incluindo septos maiores de rocha encaixante. uma ocorrênci¿ mais¡,
mapeâvel, desses cumulatos ricos em feldspato a-lcalino é encontrada na borda sE do
maciço, acompznhando um extenso septo de gra¡itóides encaixantes. A proporção de
fenocristais de feldspato alcalino tende a dìminuir em direção ao centro do maciço e aos
puJsos mais jovens, dentro dos quais sáo espa¡sas as ocor¡ências da facies de "cumulatos'
feldspáticos.

4-cumulatos máficos-ult¡amáficos são também comu¡s oas várias facies do
grupo SMG, formando lentes centimétricas que em muitos casos se concentram no coDtato
dos sienitos com inclusões de rochas granitóides e também com facies sieníticas mais
antigas. Esses cumulatos são formados principalmente por hornblenda (com relictos de
clinopiroxênio, que deve ter sido o mineral ds sristqlizaçáo magmática), e proporções
va¡iadas de acessórios (apatita e opacos), biotita e feldspato alcalino.

O padráo apresentado pelo pulso 4 é mais complexo e, sob alguns
aspectos, ainda carente de melhor entendimento. Particularmente duvidosa é a situação
dos sienitos laminados grossos, que predominam na parte externa do pulso, e não foram
incluídos em nenìum dos "grupos quínicos" anteriormente citados por náo te¡em sido
obtidas emostras adequadas para anáìise. Por um lado, não foram observados contatos
com os sienitos laminados médios do pulso anterior (3), e os sienitos grossos poderiem
ûüücar uma continuidade do padráo de inc¡emento da granulação em direçáo ao cenÍo
do maciço. Por ouüo lado, contudo, associam-se aos sienitos laminados grossos no mesmo
pulso rochas de matriz fina ou fila a média (gupo SF), cuja granulação clarâmente não
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obedece o padrão acima. Mais ainda, as relações de campo sugerem contatos transicionais
entre os sienitos grossos e os mela-sienitor çsnt'¡is (grupo MS), por diminuição da
quantidade de matriz (e conseqüentemente do índice de cor), já que ambas as facies
possuem cristais tabula¡es de feldspato alcali¡o de mesmo tamanho. Duas alternativas são
conside¡adas viáveis para explicar esses contatos tr.ansicionais:

1-o magma mela-sienítico, de maior temperaturq ilvadiu a porção central
do maciço, permea-ndo, rompendo e incorpora-ndo proporções variadas de material (e.g.,
"megacristais" de feldspato atcalino) das rochas parcialmente cristalizadas aí presentes
(sienitos laminados gossos);

2-os mela-sienitos e os sienitos laminados grossos derivam de w mush
magmático que invadiu roda a ârea ocupada pelo pulso 4. os sienítos grossos resultar¡m,
em larga escal4 da acumulaçáo de feldspato alcalino nas bo¡das da intrusão, e junto aos
septos e tetos de granitóides encaixantes (e sienitos finos mais a:rtigos?).

Em qualquer das duas hipóteses, o significado das texturas dos sienitos
finos, obvi¡mente ¡esultantes de cristarizagao rápida (item 1.2.3), permanece controversa-
Cumpre destacar, apenas, que os dados de campo náo invalidem a hipótese de que os

sie¡itos firos/finos a médios constituam co¡pos sin-plutônicos, a despeito das evidêncìas de
movimentação dos mushes de sienitos laminados junto ao contato entre as duas facies
(item4.7.2).

Yariaçóes qufmicas

As variações químicas observadas no maciço Capituva são de pequena
magnitude, não definem tendências gerais e contínuas entre as diferentes :rmosÍas, e

apenas permitem ag¡upar certos grupos de facies que exibem composições
consistentemente simila¡es (item 4.3).

Algunas possibilidades de relacion¡mento entre os diferentes grupos
químicos foram avaliadas através de diagramas de subtração, e posteriormente testadas
quantitativamente com o progrâma )OFRAC. Para tal, foram utilizadas composiçÕes

fpicas dos grupos SMG (sienito l¡min¿do médio CA369b), SF (sienito fino CA28b) e MS
(mela-sienito CA974a), além de composições de minerais potenci¡lmente participantes do
fracion¡mento (Tabela 4.12).

Os resultados obtidos pela enálise de diagr¡m¿5 de subtra@o (Cox et al.,

1979) sáo eminentemente qualitativos, já que envolvem um número restrito de fases (no
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máximo três), e se prestam portanto a avaliações gerais sobre as combinações de fase
possíveis e as proporçóes ¡elativas dessas fases. Seis dos diagramas de subtração u.ilizados
são mostrâdos na Figu.ra 4.30. Três possibilidades de f¡acionamento foram testadas: MS
para SMG; MS para SF, e SMG para SF.

Os diagramas ilustram que o fracionameûto SMG-SF poderia ser
consistentenente explicado, na maior parte dos casos, pela extraçáo de plagioclásio e
biotita em proporções da ordem de 60/a0. A exceção mais notável é o diagrama MgO x
SiO, (Fig. 4.27e), em que a presença de uma fase adicional pobre em SiO, é requerida
para este e os demais fracionamentos. Natu¡almente, a participação de minerais como
ifunenit¿ e apatita poderia satisfazer essa necessidade.

Com relaçáo aos outros dois fracionamentos, os diagramas mostram que
nenluma combinação de pares das três fases mine¡ais testadas (clinopiroxênio, biotita e
plagioclásio) pode satisfazer o grupo de variações de óxidos s¡amin¿fle. Dessa formE a
úrica possibilidade viável seria a extração conjunta das três fases em proporções
adequadas. A transformaçáo dos dife¡entes triânguJos de variaçáo em triângulos
equiláteros (não apresentados; d. Cox et aJ., 1979) não resultå, contudo, a¿ flsfinição de
rm ponto (ou mesmo de uma fuea) comurn (que representaria a proporção entre as três
fases que solucionaria satisfatoriamente o problema) em nenhum dos dois casos. O
modelamento sugere, portanto, não ser possível derivar, por uma combinação das três
fases mine¡ais em questão, as ¡ochas mais diferenciadas do maciç.o Capituva a partir de r.'m

magma de composi$o equivalente à do mela-sienito CA974a-

Infelizmente, a falta de outras amosûas fresc¿s do grupo MS impede
melhores avaliações sobre o significado da composição química da amostra analisada-

Como já apontado no item anterior, é possível que algumas rochas desse grupo tenhâm
incorporado cristais de feldspato alcalino de ¡ochas sieníticas encaixantes. De fato, se

rliminr,íi65 os teores de alguns elementos como Al, K Na e Rb em MS, o fraciona¡nento
MS-SMG seria em linhas ge¡ais compatível com a exfação de clinopiroxênio e biotita,
constituintes principais das lentes máficas-ultramáficas encontradas em SMG.

Resultados do modelamento pelo programa )(LFR,A'C (Stormer e

Nicholls, 1978; compilado e modificado por M.S.M. Mantovani) são apresentados na
Tabela 4.72. Como esperado da avaliação dos diagr¡mas de subtraçáo, apenas o
fracionemento SMF-SF apresenta resultados parcialmente satisfatórios (e.g., baixos valores

da soma dos quadrados dos resíduos). Duas possibilidades são apresentadas para esse

fracion:mento: na primeir4 o plagioclásio é o úlico feldspato exffaído, e na segund4 ele é

acompânhado de feldspato alcalino. O primeiro modelo é comprometido pela necessidade



de adição (ainda que em pequenas proporções) de uma fase (clinopiroxênio). No segundo
modelo, é requerida a participação de proporçóes signiñcativas de feldspato alcalino (apr.
30va do conjunto de fases extrafdas); em conco¡dância com os ¡esultados dos testes de
subtração, a proporçáo de biotita extraída deve ser largamente superior à de
clinopiroxênio. A fase extraída representa cerca de 48Vo em peso em rela$.o ao magma
original, e deve conter apr.5Va de ilmenita

Não foram obtidos resultados coe¡entes para a geração de SGM e de SF
por fracionamento a partir de MS. Os resultados apresentados þara plagioclásio como
riniçg fsldsp¿16 fracionado) têm valores da soma dos quadrados dos resíduos muito altos.
Valores mais baixos podem ser obtidos com a adição de um feldspato alcalino (com a
composição de anortoclásio ou de feldspato potássico), mas as soluções requerem valores
i¡reais de proporçáo da fase extralda (> 80%o em peso relativo ao nmagman originel) com
participaç¿o importante dos feldspatos, o que não se coaduna com o comportamento dos

elementos-traços como Ba e Sr, que náo conhecem diminuiç{s compatível na passagem

para os sienitos mais diferenciados.

T¡bels 4,f¿. Corûposiçôes qrfnicas de ninerais c rochas uríli7^,los e resultados da nodelagem de
ftaciooamento þara rocbas do Baciço sieDJtico Cåpitur¿

sioz 54,82 58,85 61,92Tioz 1t7 1,65 1 43
AlrÕ. 15þ 1ó,05 14,12
FeO - 7,67 6,17 5PMsO 456 3,09 3,tt
CaO 6,11 4,12 450
Na'O 332 3,81 3,gl
Kp 6p 6,28 6,6s

CA94a CA369b CAz¡b

1234
sio, 51,60 55,49 54,82 49,88
Tio; 3 j6 263 z.07 3,1'l
Alrõ¡ m,45 17,90 1523 1539
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MeO 155 3,40 456 7 ,55CåO 1,83 352 6,11 5,76
NarO 6,01 4,68 332 4,77
Kp 3,76 s,n 62 3,72
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Como ¡esumo dos ¡esultados obtidos, destacå-se a identificação da
viabilidade de um ¡elacionamento, por cristalizaçáo fracionada de plagioclfuio +
anortoclásio (ou feldspato alcalino mais rico em K) + biotita + ilmenita (+ apatita) +
clinopiroxênio, entre os sienitos médios e gtossos e os sienitos finos do maciço capituva-
Tal modelo está de acordo com a distribuição das amoshas em diagramas normativos Ab-
or-An-(Qz) (cf. item anterior), que suge¡em que a extraçáo de cristais de plagioclásio de
cristalizaçao inicial (previamente à sua reabsorção pelo magma residual) pode responder
pela variação obsewad4 em tennos desses componentes, entre os dois grupos de sienitos.
A existência de um conjunto de rochas quimicamente intermediá¡ias ent¡e sGM e sF (os

sienitos finos a médios; cf. Fþras 4.9 e 4.28) parece reforçar esse modelo. As relações de
campo são indicativas, de qualquer form4 de que esse fracionamento hipotético náo
ocorreu in situ, jâ que não foram identificadas passagens transicionais entre sF e SGM na
porçáo exposta do maciço.

Cumpre ressaltar, por fim, que a dificuldade encontrada em modelar a
extração dos sienjtos mais diferenciados do maciço a partir do mela-sienito CA974a não
permite descarta¡ a bipótese de que o magma mais máfico que invadiu a porçáo central do
maciço possa ser relacionado com os demais sienitos pot cistaltzz.çilo fracionada- Antes,
parece provável que a composiçâo da amostra analisada reflita a incorporaçáo de material
sólido (como cristais de felspato alcalilo extraídos dos sienitos encaixaates) nesse magma.

4.5.5. A origem das rochas sienfticas: possíveis magmas paÌentâis

Uma certa monotonia composicional parece típica da maioria das

ocorrências de sienitos potássicos conhecidas, de tal forma que se torrË rìifígil snqu¿d¡f-le5
adequada m ente em séries magmáticås. A não associaçáo com possíveis testemu¡hos de
magmas parentais ou produtos de fracionamento tem resultado em especulaçoes as mais
variadas sobre a origem dessas rochas. Assim, tem sido proposta uma ,mpla va¡iedade de
possíveis mâCrmâq parentais, que inclui desde mâgmas máficos (shoshoníticos ou
ultrapotássicos; e.g., Thompson e Fowler, 1986) até intermediários (magmas monzoníticos-
sieníticos formados por fusão diret¿ do manto; Arth e Hanson, 1985; Miller, 1978) ou
mesmo intermediários a ácidos (Conceigo et aI., 1991).

Uma avalia@o prévia sobre o significado dos padrões de elementos

terras-raras característicos dos sienitos potássicos parece oportunE em vista das óbvias
Iímiþçfls5 por eles impostas a quaisquer das possibitidades genéticas acima apontadas.



Os padrées de terras-raras: implicações petrogenéticas

Os padrões de REE apresentados pelas diferentes facies sieníticas do
maciço Cåpituv4 fortemente fracionados e desprovidos de anomalias significativas de Er¡
são típicos não apenas de sienitos potássicos (Thompson e Fowler, 1986; Guimarães, 19g9;
conceição et al., i991), mas também de rochas da série shoshonítica (Morrisoa 19g0;
r ima e Nardi, 1991) e mesmo de muitas ocor¡ências de sienjtos e traquitos com ¡azões
K/Na inferiores a 1 (Harris, 1983; Thompson et a1., 1980).

A ausência (ou pequena expressão) de anomalias negativas de Eu e o
forte enriquecimento em sr apresentados pelos sienitos potássicos sugerem que esses
mâgrnas náo podem ter derivado de parenteis básicos por fracionamento extensivo de
plagioclásio. Proporções signiñcativas de plagioclásio residual na área-fonte seri¡m
também desca¡tadas pelos mesmos motivos (Miller, 1978). Em vista disso, algurs autores
propuserâm modelos de origem de magmas intermediá¡ios (monzoníticos-sieníticos) por
fiNão direta do manto superior (Arth e Hensoq 1975; Miller, 1978; Figueiredo, 1981). Os
pa&öes de REE fortemente fracionados serirm devidos à retenção dos terras-raras
pesados em granada ¡esidual.

A despeito das considerações acim4 a literatua mostra que náo faltqm
exemplos em que rochas sieníticas e traquíticas com padrÕes de REE essencialmente

semelhantes parecem ter se gerado por fracionamento de magmas álcali-basálticos. Em
ensaio sob¡e a origem da série álcali basalto-hawaíto-mugearito-benmoreíto-traquito em
Sþe, Província Terctâna da Escóci4 Thompson (1982) mostra que os padrões de REE
não exibem anomalias de Eu mesmo nos traquitos, que representam o resíduo após pelo
menos 90va de cristalizago fracionada (envolvendo volumes expressivos de plagioclásio)
de um magma basáltico. Para Thompson et al. (1980), o comportamento do Eu seria
indicativo de que esse elemento teria permanecido no estado trivalente por toda a
evolução da série de Sþe. Esses autores sugerem que, no caso de lavas cristalizadas a fo2
elevadas, essa possibilidade seria plausível, a despeito dos resultados experimentais de
Drake (1975), que indicam que magmas tenestres básicos e intermediários devem conter
uma parte substancial do seu Eu no estado bivalente (ver também Hznso¡, 1980). Parte
das lavas de Sþe, contudo, cristalizou sob condições relativamente redutoras (pouco

abaixo do tampão Ni-NiO); "a provável solução para essa inconsistência', segundo

Thompson et al. (1980), "residiria no considerável efeito da composiçáo global do masma

sobre a fO2 da tra¡sição Eu2+-Eu3+ a r¡ma deter¡ni¡ada temperatura".

A possibilidade de que, em determinados tipos de magmas, o Eu esteja

dominantemente no estado trivalente parece atraente, em particula¡ no c¿so de sienitos
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potássicos e de rochas da série shoshonítica em geral, cristalizadas invariavelmente sob
condiçóes relativamente oxidantes. cumpre destacar, no entanto, que ela carece, até o
momento, de fundamentos experimentais bem estabelecidos.

No caso em estudo, um comportamento trivarente do Eu poderia expricar
a ausência de anomalias positivas em rochas claramente formadas por acumulaçáo de
feldspato alcalino (amostra cA474b; Figura 4.11). Mais aind4 esse elemento (mas não o
Sr) não ofereceria restrições óbvias à geração dos magmas sieníticos por cristatização
fracionada envolvendo plagioclásio a partir de magmas basálticos. uma nota de cautel4
contudo, é oferecida pelos padrões de teras-raras obtidos em mjnerais máficos do maciço
monzonítico-sienítico Bom Jardirn, cristalizado þalmente sob condições oxidantes
(Guimaráes, 1989): anomalias negativas de Eu são observadas em separados de
clinopiroxênio, anfibólio e biotita, indicando que esse elemento encontra-se
essencial¡nente tro estådo bivalente, e que o padrão global da rocha (isenta de anornalias)
ìmplica na existência de anomalias posifivas nos feldspatos (não an¡lis¿de5).

A a*ência de anomarias negativas de Eu em traquitos e sie¡itos
produzidos por ûacionamento de magmas básicos pode, em alguns casos, refletir o efeito
conjunto da associação mineral extraída- Assim, a exffaçáo preferencial do Eu pelos
feldspatos poderia ser contrabalançada pelo fracionamento de proporções adequadas de
minerais com anomalias negativas desse elemento (clinopiroxênio, hornblendE apatita,
etc). Por outro lado, a presençâ de feldspato cumulático, ainda que em pequenas
p¡oporções, poderia anular eventuais anomalias negativas exibidas pelo magma traquítico
(Harris, 1983).

A.cumulaçáo de feldspato alcalino a partir de magmas féIsicos

O recente estudo de Concei@o et al. (1991) interpreta o extenso (1g@
kmz) maciço sienítico Itiúba (BA) como correspondente ao teto de uma câmara magmática
proterozóica; as rochas sieníticas teriam resultado da acumulaçáo de feldspato alc¿lino,
associada à extração de líquidos alcalinos muito fracionad os por filter-pressing. Os autores
propuserâm, adiciotralmente, uma relação enÍe esse magmatismo e os grani195 rapakivi,
que se formariam a partir do re-preenchimento dessas câmaras nagrnáticas (á
solidificadas) e conseqüente ruptura dos cumulalos; os cristais de feldspato alcalino seri¡m
capturados pelo magma em ascenção, s syg¡tualmsnfe sofreriam reabsor@o e reaçáo,
gerando-se assim as texnrras viborgíticås e piterlíticas (descritas por Vorm41976).

As evidências apontadas anteriormente (item 4.5.4) sugerem que ao
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menos parte das rochas do maciço capituva não deve te¡ composiçöes significativamente
distintas das do magma que thes deu origem (as rochas da facies granular fina). As únicas
rochas feldspáticas de ca¡áter obviamente cumulático correspondem a uma facies de
sienitos grossos com mafiz subordinada a ausente, que ocorre de modo restrito,
principalmente junto a inclusões maio¡es de rocha encaixante. Embora seja clara a relativa
raridade de magmas de composição semelhante às dos maciços capituva e Itiúb4 não
restem dúvidas de que eles existem (e.g., anátise HM-s! na Tabela 4.5, e alguns dos
traquitos estudados por carmichael, 1965); de fato, o exame da literatura revela
composi@es ainda mais exóticas entre os magn:las dos quais se originam algumas rochas
potássicas-ultrap otássicås.

A comparação com grenile5 de afinidades rapakivi (afrorantes na região
estudada como parte de intrusões mangeríticas mais antigas, ver capítulo 5) sugere alguns
obstáculos maio¡es a modelos que os relacionem geneticamente a sienitos potássicos. Além
de alguns contrastes químicos importa¡tes (em especial nos elementos-traços, ver item
5.3), existe uma diferença notável no estado de oxidaçao, já que as rochas da série granítica
rapakivi usualmente cristalizam sob condições mais ¡edutoras, ¡efletidas diretamente nos
baixos Mg# de rochas e minerais.

Origem de magmas monzonfticos-sienlticos por fusão direta no matrto

A ausência de magmatismo básico contemporâneo em á¡eas de ocor¡ência
de magma5 monzoníticos-sieníticos, embora corriqueira (cf. Bonin e Giret, 19g4), náo
implica necessariamente em um caráter primário para esses últimos. De fato, em muitos
cÍrsos parece clara a aínçj.o da crosta como um "filtro de densidade", de tal modo que
mrgrnas básicos só sâo admitidos em níveis superiores em épocas de maior distensão; em
períodos quiescentes, apenas os fracionados intermediários a ácidos poderiam atcançar
esses níveis (e.9., Neumanrq 1980).

Como observado anteriormente, a opção por modelos de derivação de
magmas primários monzoníticos-sieníficos por fusao do manto tem sido adotada por algu_ns

autores para explicar o comportamento dos elementos-traços (em especial os REE) nessas
rochas. Há enûe esses autores uma certa concordância de que a explicação mais plausível
para o forte fracionemento dos padrões de REE ¡esidi¡ia na retençáo dos HREE em
granada residual. O ext¡emo enriquecimento em T TT .F (K n¡, Ba e Sr) requer
porcetrtagens muito pequenas de ñ:são (Arth e Hanson, 1975) ou fontes com
concenÍações origin¡lmente mais elevadas desses elementos. MiIIer (1978) admitiu q¡s
eclogitos portadores de flogopita" derivados da subducçâo de basaltos relativamente
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enriquecidos em LILE poderiam constituir uma fonte apropriada_

Entre os principais argumentos contrários à hipótese de geração de
magmas intermediários primários no manto, citam-se o seu c¿¡áte¡ pobre em elementos
compâtíveis (Ni, Cr; Thompson e Fowler, 1986), e Mg# relativamente baixos, que náo
poderiâm ter estado em equilíbrio com a olivina rípicå de peridotitos do manto. Tal é o
caso nos monzonitos estudados por Miller (1978) (Mg# apr.30 !), o que levou o autor a
admiti¡ que o índice teria sido "diminuído conside¡avelmente como result¿do de
fracion'mento de olivina"; ern outras palavras, o magma náo seria prirnitivo.

Essas limita@es parecem válidas no caso do maciço Capituva, onde a
facies menos diferenciada (mela-sienitos) mostra teores intermediários de Cr (90 ppm) e
Ni (ó5 ppm), e Mg# em tortro de 0,5 (Tabela 4.3). No caso do maciço Bom Jardim, onde se

encontram rochas com conteúdos de C¡ e Ni sensivelmente mais elevados (atê 420 e 250
ppm, respectivzmente; ver também Tabela 4.5), e Mg# semelhaûtes aos de capituv4
Guimaráes (1989) admitiu a geração de magmas intermediá¡ios primários por fusáo do
manto como uma hipótese genética plausível.

Fracionamento de magmas básicos

Modelos para a geração de magmas sieníticos potássicos semelhantes aos

do maciço Capituva por fracionamento de magmas básicos precisam, de alguma form4
super¿r as restrições impostas pelos padrões de REE, explicitadas a¡teriormente. Em
resumo, se o fracionamento extensivo de plagioclásio é requerido, a inexistência de

anoma'lias negativas de Eu precisa ser explicada por evidências do tipo: (1) o Eu não é

fracionado por se encontrar no estado trivalente; (2) o fracionameûto global é tal que o
efeito da exfaçáo do plagioclásio para o Eu é compensado pela extração de proporções

adequadas de fases que retiram preferencialmente os outÍos REE; (3) a anomalia negativa

do magma é anulada pela presença de feldspato cumulático.

A avaliação sobre parâmetros intensivos dos magmas dos maciços

Capituva e Pedra Branca (item 4.5.2) ndtca cristalizago sob condi@es fortemente

oxidantes, o que poderia favorecer a situação requerida pela hipótese (1) acima- Falrâm,

Do momento, dados adequados para a avalia@o dessa hipótese; no presente caso, a

obtenção de padrões de REE de separados de feldspato alc¿Iino poderia trazer alguma luz

ao problema. Os dados obtidos em separados de minerais máficos no maciço sienítico Bom

J¿¡rlim (Guimarães, 1989), discutidos anteriormente, sugeren, contudo, a inviabilidade

dessa hipótese. Aparentemente, portanto, os padrões de REE refletem basic¿menle o
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efeito conjunto do fracionamento, mesmo porque a extraçáo de feldspatos deve ter sido
volumetricamente pequena-

O comportamento dos elementos litófilos nas rochas sieníticas de
Capituva pode ser visuali"ado em diagramas onde esses elementos são normalizados pelos

padrões condríticos de Thompson et al. (1982) (Figura 4.31; adiante).

A tendência geral ê de enriquecimento progressivametrte maior em

elementos mais incompatíveis, situados à esquerda do diagram4 com picos bem marc¿dos

de Ba. Os vales mais importantes ocorrem no Nb þrovavelmente também para seu vizinho
T4 não analisado), P, e, em grau menor, Ti, sugerindo f¡acionamento de minerais
portado¡es desses elementos (apatita; ilmenita?); alternativamente, pode ter havido
retençã.o desses elementos em fases refratá¡ias na fonte, ou eventualmente os baixos teo¡es

refletem ca¡acterística da própria fonte (ver item subseqüente). A ausência de vales para o

Sr sugere uma vez mais que o fracionamento de feldspatos deve ter ocorrido em
proporções muito limitadas. O pequeno vale observado para o Rb pode refletir
fracionâmento de biotita (ou flogopita).

De um modo geral o comportamento dos elementos litóñlos é compatível

com modelos de derivaçâo dos sienitos por cristalizaçao fracionada a partir de magrna5

básicos por exffaçáo de uma associaçâo essencialmente máñca (olivin4 clinopiroxênio),
que incluiu possivelmente proporções menores de flogopita, apatita e óxido de Fe-Ti. A
extraçáo de um mineral portador de Fe-Ti (da série hematita-ilmenita) parece ser

requerida para maûter os Mg# dos magmas relativamente altos.

A identificação do tipo de magma básico parental para magmas sieníticos

potássicos em cåsos em que não se dispõe de suites completas cobrindo o especúo

composicional entre eles não pode ser feita senáo em termos muito gerais, e demanda

alguns pressupostos. Thompson e Fowler (1986) procurarem demonstrar, a partir de uma
análise da líteratura, que em muitas séries magmáticas algumas razões etrtre elementos

incompalveis podem sobreviver a processos extensivos de fracionamento, e usaram essa

i¡ferência (especificamente, as razões Lz/Yb e I¿/Nb) na busc¿ de possíveis mâCrnas

parentais para os sienitos Glen Dessarry (Caledoniano da Escócia; d. Tabela 4.5). Os

melhores "candidatos" encontrados na província estudada fe¡am picritos shoshoníticos e

minettes com razões I-z/Yb e conteúdos de Ni e C¡ elevados. Deve-se notar que o
procedimento adoÉdo impõe requisitos mais ou menos rígidos aos modelos de

fracionâmento; a exüaçao de fases ouÍas que olivina e clìlopiroxênio (e.g., anfibólio,

¡tanita), por exemplo, poderia provocar mudanças signiñcativas nas razões I-a/Yb.

A análise de um dos raros exemplos conlecidos de um complexo ígneo
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exibindo um espectro composicional contfnuo entre sienitos potássicos e rochas máficas-
ultramáfic¿s (o Complexo Mordor, na Austrália Central) trará certamente evidências mais
di¡etas, e bastante pertinentes para a origem dessas rochas. kngworthy e Black (197g)
reconleceram três grupos litológicos principais nesse complexo:

1-rochas "ultramáficas" (com mais de 70Vo de minerais máficos), de
caráter c¡rmulático, ricas em olivin4 piroxênios e flogopita, e exibindo apaat4 magnetita e
ilmenita como acessórios comuns. o rnineral félsico é a hialofana (feldspato de K e Ba), de
ca¡áter inter-cumulus, que se torrra mais abundante nas ¡ochas pobres em olivina e ricas
em augita diopsídica þiroxenitos);

2-¡ochas máficas (cnm 5U70%o ds máfico5)¡ flogopita-shonkinitos e mela_
monzonitos, os úItimos, mais diferenciados, exibindo algum ortoclásio como fenocristais (>
70Vo);

3-rochas feldspáticas (com menos de 50Vo de máficos): monzonitos e
sienitos, com abundantes fenocristais de ortoclásio em matriz de diopsídio, biotita
(flogopita nos monzonitos mais máficos), oligoclásio e ortoclásio.

Os dados químicos sugerem tratar-se de uma suite de ¡ochas
consangüíneas (I-argworthy e Blacþ op. ctt.), gerada por fracionamento de um magna
máfico ultrapot¿issico em rma câmara magmátic¿ de nível cnxtal intermediário.

Várias características dessa ocorrência remetem a comparaçóes diretas
com as rochas sieníticas de capituva (e conelatas); merecem destaque as evidências de
cristalizâçåo a fO, elevadas e as altas razões iniciais de Sr (da ordem de 0,711).

A arlmissão de um magma parental máfiss ultrapotássico em parte similar
ao de Mordor para os maciços capituva e Ped¡a Branca parece em princípio admissível, e

explicaria satisfatoriamente alguns aspectos importantes. A associaçáo mineral fracionada
incluiri4 em um primeiro estágio, essencialmente mine¡ais máficos (olivina orto e

clinopiroxênio, + flogopita), como demo¡strado pela composiçáo dos cumulatos de
Mo¡dor. A partir das composiçoes mela-monzoníticas, ela passaria potencialmente a
incluir proporções crescentes de feldspato. Alguns efeitos ds um fr¿cienamento desse tipo
no comportamento de elementos-traço podem ser avaliados qualitativamente:

l-os teores de elementos compalveis devem conhecer r.'m rápido
dec¡éscimo no início do fracionamento (em Mordor, o C¡ cai de 1650 ppm em rm

flogopita shonkinito para 540 ppm em um mela-monzonito, e 110 ppm em um sienito; o Ni
cai, na mesma seqüênci4 de 540 para 95, e então para 7 ppm);

2-o principal efeito do fracionamento inicial sobre os REE seria a geração

de uma aaomalia pssiliya de Eq que seria progressivamente atenuada com a participação
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de feldspatos (no caso de Mordor, ortoclásio) em proporções crescentes;

3-muitos dos elementos incompatíveis, já signifi cativamente enriquecidos
no magma original (corno mostra, po¡ exemplo, a cristalização precoce de flogopita),
alcançariam teores notavelmente elevados em líquidos derivados gerados alguns passos
a¡tes do inlcio da extraçáo de feldspatos em proporções signiñcativas. Assirn, em Mordor,
os teores de Ba e sr alcançam valo¡es da o¡dem de 11000 e %ffi ppot, respectivamente, em
uma amostra de monzonjto: em um sienito mais dife¡enciado, o Ba cai a 1500 pprl e o Sr
sobe a 6000 ppnl evidenciando que o ortoclásio inici¡lmente f¡acionado é bastante rico em
Ba-

Em vist¿ do exposto, e das restri@es ofe¡ecidas pelos cálcuìos de
fracionamento de elementos maio¡es apresentados no item 4i.4., um modelo possível para
a evolução dos sienitos do maciço Capituva incluiria:

-formação de magmas "mela-sieníticos" @; ðe composição distinta da
obtida para a amostra dessa facies aqui analisada) por fracionamento donrinado por fases
máficas (olivina piroxênio, 'biotita", apatita, óxidos de Fe-Ti) a partir de magmas básicos
potássicos-u-ltrapotássicos (1) originados no manto;

-formaçáo de dois conjuntos de magmas sieníficos a partir do magma

"mela-sienítico" (2) um deles (4; equivalente aos sienitos fiaos), relativamente mais rico
em Ba e Rb, originado por fracionamento que incluiu propor@o maior de plagioclásio (e
menor de clinopiroxênio) que o outro (3; equivalente aos sienitos médios e grossos) or¡
alternativamente:

-forma@o de magma de composição equivalente à dos sienitos médios e
grossos (3) por fracionamento dominado por fases máficas (mas já incluindo feldspatos) a
partir do magma "mela-sienítico" (2), e derivação de uma outra linhagern, mais pobre em
Sr, e equivalente aos sienitos finos e finos a médios (4), por exlraçáo de plagioclásio de
cristalizaçao inicial, acompenhado de biotita e outras fases má6cas, a partir de (3).

As dificuldades encont¡adas para o modelemento da gera@o da
diversidade quÍmica dos magmas que constituem o maciço Capituva por cristelizaçáo
fracionada a partir de um mzqma parental úrrico poderi¡m, natur¡lmente, ¡efletir a
presença de uma diversidade de magmas potássicos primitivos de características Ievemente

conüastadas, gerados por variaçôes sutis nas condições de fusáo (e na composiçáo das

áreas-fonte?), o que ce¡tamente me¡ecerá maior ênfase quando o maciço Pedra B¡anca
(com pelo menos duas lfuhagens bem contrastadas; cf. item 42.8) for objeto de estudos de

maior detalhe.



4.6. ASPESTOS TE gf ONICOS

4.6.1. Ä geração de magmas básicos ricos em elementos incompatfveis

A geração de magmas básicos enriquecidos em elementos incompatíveis é
tema ãmplâmente debatido na petrologia atual. As discussões centra¡am-se por algum
tempo em avaliações sobre a importância ¡elativa de proporções baixas de fusão e da
existência de fontes "enriquecidas", o que já aflorava nos modelos de A¡th e Hanson (1975)
e Miller (1978) paru a gerução de magmas inte¡mediários por fusão direta no manto,
discutidos anteriormente.

A viabilidade de extraçáo de líquidos gerados por proporções muito baixas
de fusão no m¿rnto, um obstáculo tradicionalmente levantado em modelos de geração de
magmas "enriquecidos", tem sido reconhecida po¡ modelos fisicos (e.g., Ahren e Turcotte,
1979; McKenzie, 1989). Ao mesmo tempo, estudos isotópicos indicam, com freqüência, o
fracionemento de razões entre elementos fortemente incompatíveis (Rb/sr, sm/Nd),
também sugerindo frações extrem¡mente baixas de fusão (Thornpson et al., 1984).

Existe, por out¡o lado, uma concordância de que, em casos de rochas
notavelmente ricas em elementos incompatíveis, é necessário admitir fontes "enriquecidas",
já que os Ç de alguns desses elementos hdicam que os fatores de enriquecimento não
alcançariam os níveis obsewados mesmo para p¡oporçóes de fusão tendendo a zero- A
discussáo tem sido, ¿55im, remetida aos modelos de heterogeneidade no manto.

A últim¿ década assistiu a um rápido ilcremento dos conhecimentos sobre
a estrutura ffsica e química do manto terestre, graças à intensifica@o dos levantamentos e
modelagens geofísicas e aos trabelhos geoquímicos em basaltos e xenólitos do manto. Um
dos modelos preferidos atualmente (e.g., White, 1988; McKenzie, 1989) visualiza um
manto litosférico rígido, no qual o calor 6 ¡¡nsmitido por conduçáo, separado da
astenosfera (em convec@o) por uma zona de transição (camada limite térmjca). Esta
última seri4 em tennos de comport¡merto térmico, parte da listosfer4 já que nela o c¡'lor
se transmite princip¡lms¡1s por conduçâo; contudo, ela se move, aind¿ q¡s
vagarosâmente, em relação ao manto Iitosférico sobrejacente (definido como "camada
'limite 

mecânic¿", e que corresponderi4 assiro., à'litosfe¡a" no conceito utilizado pelos
geoquímicos, já que é a ú¡ica camada que pode permanece¡ isolada da astenosfera por
largos períodos de tempo, e assim presewar heterogeneidades químicas sys¡¡almente
geradas).

Uma variedade notável de rochas básicas potássicas e ultrapotássicas é



descrita na literatura, e diferentes esquemas de classificaçao são adotados para destacar
feições específicas. Rogen (1992) adotou uma divisão em dois grupos, com base no
comportaaento relativo ds T .lT F (ou LREE) e HFSE, reconlecendo um grupo com alto
K/Ti e outro com K/Ti mais baixo (correspondendo respectivamente a maior e menor
¡azão rn F/HFSE), que parece satisfat 6na para os objetivos da presente discussáo. Tal
classificaçáo, ademais, tem correspondência di¡eta com a divisã.o maior ¡econhecida em
CFBs (grupos de baixo e alto Ti, respectiv2mente; e.g., Hawkesworth et al., 19gg; He¡gt et
a1., 1991).

Estudos comparafivos ent¡e álcali-basaltos formados em ilhas oceânicas
(OIBs) e em nþ contiaentais demonstrarn uma identidade quÍmica e isotópica notável" o
que parece índicar, para essas rochas, áreas-fonte situadas abaixo da litosfera (ou da
camadalimite mecåaica; Norry e Fitto4 1983; Thompson et al., r9M Fitton, 19g7). os
magmas bfuicos potássicos e ultrapotássicos do grupo de K/Ti mais baixo têm padrões de
elementos incompatíveis similares aos dos oIB (suaves, com enriquecimento
progressivamente maior dos elementos mais incompafveis, e sem anomalias negativas de
[IFSE), e são também gerados em ambiente extensional ('intra-placa"), tanto em ilhas
oceânìc¿s (Indonésia; Edwards et a1., 1991) como em 4frs continentais (o siste-¡ de Nfu
Africano; Rogers, 1992).

Os magmas biásicos potássícos e ultrapotássicos de alto K/Ti contrastam
notavelmente com os oIB, e sua origem requer a participaç¿o de áreas-fonte distintas
(Rogers, 1992).

\,rf¡-i¿5 linh¿5 de evidênci4 em especial o estudo de xenólitos do manto,
têm revelado que o manto litosférico subcontinental é heterogêneo, e localmente
enriquecido em elementos litófilos (e.g., Menzies, 1983). Esse enriquecimento seria
provocado, ao menos em parte, pela percolação de fluidos metassomáticos, de origem
controversa-

Thompson et al. (1984) atribuí¡am a origem do enriquecimento à intrusão
de magmas gerados no maîto sublitosférico e à percola@o de fluidos deles derivados.
Mais recentemente, McKenzie (1989) propôs que pequenas frações de fundido muito rico
em K formadas abaixo da litosfera se separam da mat¡iz e ascendem ¿ sam¿d¿ rimite
mecânica até a ing¡rem seu s olidtu.Em placas cuja estrutura térmica permanece estável no
tempo, essas frações devem se acumular em um mesmo nível, formando um horizonte
"metassomático" enriquecido, menos ¡efratá¡io, que será o primeiro a se fu:rdi¡ quando a
litosfera é aquecida-

A subducçåo de placas oceånic¡s implica na introdução no manto de
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proporçóes signiñcativas de material não-ref¡atário (crosta oceâ.ic:r em pa-rte
hidrotermalizad4 e proporções possivelmente significativas de material sedimentar). A
contribuição desse material para o magmatismo de margens ativas é reconlecida por
vários autores. Esse'componente de subducçâo" foi identificado em basaltos toleíticos de
arcos de ilhas oceânicos (comparados com basaltos tipo MoRB) como composto
basicamente de elementos fortemente incompalveis e móveis em água (Sr, IÇ Ba), que
teriam sido transportados, via fluidos aquosos, a partir da placa em subducção para a
cu¡la de manto sobrejacente (Pearce, 1983). Em basaltos cálcio-alcali¡os de arcos de ilh4
esses mesmos elementos 5fe ¡inda mais eriquecidos em relaçâo ao MORB, e
acompanh¿ds5 de TRL e P, o que sugeriria transporte po¡ uma fase fr¡ndida derivada
parcial ou totalmente de sedimentos contidos na placa em subducção (pearce, op. cit.).

Vale destacar, portanto, que os p¡ocessos de enriquecimento em zonas de
subducçáo teriem o efeito de provocar r¡m aumento nas relações r rr F/HFSE na cu¡åa de
manlo sobrejacente à placa em subducçáo, já que os primeiros seriam p¡efe¡encialmente
¡ensportados pela fase fluida (ou fundida), e os ultimos seriem retidos. Produtos de fusáo
desse manto trensformado por um "componente de subducção" apresentariam, ¿55im, as

anomalias negativas de HFSE þarticularmente Nb e Ti) características dos m'grnzs
gerados em arcos magmáticos. Hipóteses como esta pa¡ecem mais adequadas para explicar
o comportâmento dos IIFSE, já que estudos experimentais têm mostrado que os basaltos
de arcos magmáticos não sáo satu¡ados em Ti (Ryerson e 'Watson, 7987), o que torna
menos atraentes modelos de retençáo de fases ricas em Ti (rutilo, ilmenita) nas áreas-
fonte.

O comportamento dos elemetrtos incompatíveis nos magmas básicos
potássicos e ultrapotássicos de alto K/Ti é muito semelhante ao dos magmas de a¡cos de
ilha, e de fato em alguns casos tem sido demonstrada sua geraçåo em ambieûfes de
subducção ativa ou recente (Província Roman4 Ellam et al., 1989; Indonési4 Edwards et
al., 1991; Marianas, T in et a1., 1989). Cumpre destacar, ûo entanto, que o comportamento
dos elemenlos-tragos resulta basicamente das características da área-fonte, e eventos de
fusão da cu¡ha de maûto posteriores à subducção podem resultar em maglr¿rs
geoquimicamente similares (i.e., com um "componente de subducção',; Dudás et al., 19g7;
Leat et a1., 1988), situação que tem sido admitida por exemplo para explicar o
comportamento de CFBs com baixo Ti (e.g., Hawkesworth et al, 1988; Hergr et al., 1991).

Os restos de uma placa oceânica que sofre subducção þrovavelmente
ainda incorporando proporções importantes de material náo-refratário) devem ser
incorporados ao manto astenosférico. Para alguns autores, esse material se acumularia na
b¿se do manto superior em convecçáo, onde poderia ser parcialmente fundido, já que
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sofreria um rápido aquecimento radiogênico, em função de sua riqueza em IÇ u e Th
(Thompson et a.1., 1984; Thompson e Fowler, 1986), e eventualmente constituiria um
componente importante pa¡a o magmatismo c¿rbonatítico e kimbe¡Iítico de origem
astenosférica Esses fundidos, gerados por "reciclagem profunda", seriam caracterizados
por conteúdos relativamente elevados de HFSE, que não teriam sido removidos dura¡te a
subducçâo (e.g., Edwards et al., 1991), e porta¡to nos leva¡iam de volta ao magmatismo
bfuico de alto Ti (K/Ti mais baixo). com base nesses argumentos, alguns autores têm
admitido que magmas formados por fusão de manto litosférico aferado pela injeção das
'þequenas ùações de fundidos ricos em K' de McKenzie (19S9) exibi¡iam ca¡aøerístic¿s de
OIB (e.g., Rogers, 1992).

4.62. Inferências a pârtir da geoqufmica de rochas

O comport¡mento geoquímico das rochas ígneas reflete, sm úhimr
análise, suas condições de geraçáo, evoluçáo e cristalizaçao. Os diagramas de
discriminaçáo utiljzados para o reconhecimento de ambientes tectônicos representam não
mais que simplificações þor vezes muito úteis) que procurâm relacionar a operaçáo de
determinados processos petrológicos e a ativaçáo de áreas-fonte específicas com tipos de
eventos tectônicos. Nesse sentido, ap¡esenta-se a seguir um rápido sumário das limita@es
impostas ao contexto tectônico em que se formou o maciço capituva pelas evidências
petrológicas e estruturais alinhadas anteriormente, para em seguida testá-las com alguns
diagrrm¿5 considerados mais relevantes.

O comportamento dos elementos incompatíveis nas rochas do maciço
Capituva (Figura 4.31) mostra que o enriquecimento em T IT F e I-REE não é
acompanh¿fle por enriquecimento equivalente de HFSE de incompatibfidade semelhante.
Náo é possível avaliar em que medida o fracionâmento de fases acessórias ( menita
apatita) pode ter contribuído para o aparecimento dessas "anomalias negativas,'. O
comportamento do Nb, contudo, é particularmente sugestivo de que os conteúdos baixos
de HFSE se devem a outros fatores, à medida que razões como I-a/Nb dificilmente podem
5s¡ medificadas de modo signficativo pelo fracionamento (e.g., Thompson e Fowler, 1986).

Dessa form4 as rochas do maciço são comparáveis ao magmatismo potássico de alto K/Ti
(Rogers, 1992).

Os dados Rb-Sr existentes para o maciço Pedra Branca (Winters, 1981; cf.
item 433) indicam razões iniciais de S¡ ¡elativamente altas e variáveis em amostras de um
mesmo afloram ento (0,707-0,709), que poderiam refletir alguma contâminaçáo crustal.
Rochas obviamente contaminadas por interação com as encaixantes são restritas, no
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maciço Cåpituv4 a pequenas ocorrências de biotita sienitos encontradas junto a i¡clusões
de granitóides gnáissicos. os sienitos "normaisn dos maciços c¡pituva e ped¡a Branc¿ são
mais ricos em elementos incompatíveis (LREE) e ultra-incompatíveis (B4 K) que todos os
possíveis contaminantes conhecidos na regiáo, incluindo os gr¡ni1s5 anatéticos tipo pinhal
("-ost¡a cA-2, Tabela 3.3). Dessa form4 a assimilaçáo dessas rochas ou de líquidos
produzidos a pa¡tir de sua fusão parcial nâo pode responder pela composiçáo dos magmas
que deram origem às ¡ochas sieníticas.

o carâ¡er tardi- a pós-orogênico do maciço capituva é evidenciado peros
dados estrutu¡ais apresentados no item 4.1.4, que indic¿m que a sua colocaçáo foi
condicionada por mega-estruturas tardias desenvolvidas em um nível estrutural
correspondente i 1¡ansiçáo entre condições dúcteis e rúpteis, e se deu posteriormente ao
deslocamento da Nappe de Empurrão socorro-Guaxupé, estrutura aparentemenfe
relacionada ao regime colisional brasiliano na região (cf. item ó.3).

um número apreciável de diagramas de discriminação tectônica para
rochas magmáticås tem sido proposto na literatura recente. Muitos deles se valem de
generalizações acumuladas pelos estudos de geoquímica de elementos-traço, não
necessariamente bem compreendidas do ponto de vista petrológico. A discriminago
teøônica através de dados relativamente simples, como modas (I-ameyre e Bowden, 19g4)
ou química de elementos maiores (Batchelor e Bowden, 19g5) mostra-se um guia útil em
casos favoráveis.

No maciço Capituva, a variação modal praticamente nula inviabitiza a
defiriçao de tendências no diagrama QAP. os sienitos pertenceriam necessariâmente à
"série alcalina", que seria característica de ambientes "intra-placa" (I-ameyre e Bowden,
7984.). Jâ' foram expostos, contudo, os confastes ent¡e os sienitos potássicos a os da série
alcalina "típica".

No diagrama R1-R2 (campos de Batchelor e Bowden, 19g5; Figura 4.32),
as composições das rocbas do maciço capituva situam-se principalmente no campo das
intrusões "tardi-orogênicas", o que ao menos está em concordância com as evidências
estrutuais já apresentadas.

Na classifica@o proposta por Bonin (1990) para a distin@o entre
granitóides pós-orogênicos e "cedo'Lano¡ogênicos, as rochas sieníticas em estudo situam-se
claramente no primeiro grupo, em função de seus conteúdos elevados de K Ba e Sr, baíxo
Nb e do caráter magnesialo dos ninerais máficos, que reflete cristalizaçao sob fo,
elevadas.
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Figu¡a 4-31- Concentraçõee de ele¡oentos
valores condríticos de Thompeon (1982)
C4881= sienlto flno a médlo; CA474b=
donlna¡tes .
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A discriminaçáo tectôûicå através de elementos-traços exprora
principalmente o comportamento de alguns HFSE (zr, Hf e, principalmente, Nb e Ta).
como regra geral, esses elementos sáo notavelmente mais abundantes em magmas com
"componente intra-placa" predominante (&ea-fonte com c¿¡acterísticas oIB) que em
m,8.ff com importante "componente de subducção". TaI generalização, bem estabelecida
para rochas basáIticas (e.g., Pearce, 1983), se ma¡tém p¿ua as rochas granilfljs5
equivalentes (Pearce et a1., 1984).

Em função de seu conteúdo baixo em Nb, as rochas do maciço Capituva
situam-se no c¿rmpo dos granitos de "arcos rmlcânicos" no diagrama Rb x Nb+y de pearce

et al. (1984) (Figura 4.33). No diagrama Nb x Zr, proposto para discrimina¡ rochas
shoshoníticas e ultrapotássicas com Sio, inferior a 60vo (r-,e,at et al., 79g7), elas se situam
no campo das rochas "di¡etamente relacionadas a subducção no espaço e/ou tempo,
inclui¡do os primeiros milbões de anos que sucedem colisões continentais,' (Figura 4.34).

De acordo com Thompson e Fowler (1986), a rezão l_a/Nb poderia
também ser utilizada como discriminalte. Ela é em geral pouco morrificada pela
diferencia@o, como evidenciam diagramas em que se plota I-a/Nb contra elementos
fortemente incompatíveis, como o Rb. Nesse diagrama" séries de tipo oIB ("intra-placa")
se caracterizam por razões La/Nb inferiores a 1. As rochas do maciço capituva têm razões
Ia/Nb superiores a 4, e se situ¡m no mesmo campo dos sienitos caledonianos do NW da
Escócia (Figura 4.35), gerados em ambiente tardi-a pós-colisional.

Em resumo, a utilização de diagr¡mas de discriminaçao suge¡e p¿¡a o
maciço Capituva uma ¡mbientação tectônica influenciad4 de alguma form4 por
"subducçâo", ou eûtão 'þós-colisional". Essa definiçáo nåo mostra contadiçóes mais
siprrificativas com a situaçáo geológica do t"aciço, tzlvez por 5s¡ 5rrficis¡1g¡çnte vag4 e
não guardar compromisso mais estrito com o processo gerador do magmatismo.

Na discussão apresent¿da no item precedente, foi destacado que tem sido
crescentemente ¡econïecido que a identificação de "componentes de znna de subducção"
(conteúdos baixos de TIFSE) em magmas básicos e intermediários não pode se¡ utilizada
como critério para a proposição de geração contemporânea a subducçáo. os exemplos de
rochas geradas em ambiente "anorogênico" incluem uma ampla gam¡ rochas basálticas
(CFBs) e potássicas ou ultrapotássicas (Thompson et al., 1984; Hawkesworth et al., 1988;

O'Brien et al., 1991). Nesse sentido, é sig¡ificativo que esses estudos venham sendo
ap¡esentados mesmo por proponentes de alguns dos diagramas utilizados acimE que
passa¡âm a arlmiti¡ que as composi@es químicas de basaltos continentais (cFB) e de
rochas potássicas são "independentes do ambiente tectônico, ¡efletindo apenas a
composigo e a idade do na¡to litosférico subjacente" (I-eat et al., 1988). A identificaçao
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Fieura 4-33- Situação das rochas dos naciçoe Capituva e Pedra Bralca no
diagrana Nb+Y x Rb (Pea¡ce et a1., 1984), para dlecrLulnação tectônica
de g¡ånitóides. Slnbolos eão oe neenoe da Figu¡a 4,9.

Fle¡¡¡a 4.34- Díagrana Nb x Zr, pa¡a diecrininação de embientee tectônÍcos de
rochae ehoehonftlcas e ultratrctáeglcås (Leat et aL, 1987). Cenpo t=
" localldades renotag eepaclal e tenporalnente de eubducção; l="Iocalldades intinamente relacionadas a eubducção no espaço e/ou temÞo,
lncluindo oe prlneirog nllhõee de anos eucedendo collaõee contlnentaig"
(delj.nltação doe carnpos, Thonpeon e Fowler, 1986). Sírobolos eão og xûeenos
da Fieu¡a 4.9.

Figura 4-35. DiaÊrana la,zNb x Rb, pa¡a diecri-minação de ambientee tectônico8
de rochas ehoehonltlcae e ultrapot6.se icae, CarnIrce: l= aienltoB
Caledonianos do NW da Escócla; 2= Iavae peralcallnås de Panta1lerla. São
Indicadoe oe intervalos de t¡,zNb (não de Rb) pa¡a baealtoe de ithae
oceâ¡lcae (OIB), baealtoe de årcoa de i lhae (IAB) e rochae
ultraÞotáBgicag (UP), segìrndo Thoupeon e FoHIer (1986). Slmboloa aã.o og
nearooe da Figu¡a 4,9.
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de um "componente de subducção" nessas rochas poderia resultar de sua adição ao manto
litosférico em eventos de subducção prévios, cuja idade, em cåsos favoráveis, poderia ser
estimada por estudos isotópicos (e.g., Dudás et al., 1987; Hawkesworth et al., 19gg;
Menzies, 1989).

A ge¡ação de rochas shoshoníticas e ultrapotássicas parece estar
invariavelrnente associada, espacial e tempo¡almente, com aquecimento e/ou afinarnento
do manto litosférico subcontinental (Thompson et al., 1990). Tal situação poderi4 segundo
esses autores, ser alcalçada em ambientes tectônicos variados, tanto "intra-placa',
(rifteamento continental eventualmente combinado com aquecimento acima js ¡rma
pluma térmica) como "orogênicos" (rifte¡mento e/ou transterìsáo tardi-subducção ou pós-
colisão continental), que ativassem o manto litosférico enriquecido.

4.63. O maciço Capituva no contexto do magmatismo Brasiliano tardio regional

Não se dispõe, até o momento, de determinações geocronológicas para os
maciços capituva e Pedra Branca. A restrita variação composicional, e os conteúdos de Sr
sistematicamente muito elevados inviabilizam a dataçåo pelo método Rb-Sr, e
possivelnente a idade de cristalizaçao magmática desses maciços só poderá ser
determinada adequada m ente por datações U-Pb em zi¡cao.

Os dados estruturais indicam, de qualquer forma, rlrn timing de coloca@o
tardi- a pós-orogênico brasiliano, e sugerem que esses maciços marcâm uma extensão a NE
do cintu¡áo Itu (Vlach et al., 1990), que é formado por uma ampla variedade de
granitóides cujas idades Rb-Sr situ¡m-s e entre 620 e 570 Ma.

Evidências de magmatismo básico-intermediário contemporâneo à
intrusão dos granitóides do cintu¡ão Itu sáo comr¡ns, embora mais destacadas na
associaçáo "cálcio-alca-lina potássica" (Mach et a1., 1990). As rochas bfuicas-intermediárias
ocolTem como pequenos corpos (e também diques sin-plutônicos e enclaves) de dioritos e

monzodioritos potássicos (ricos em biotita), que mostr2m localmente evidências de místura
parcial com as ¡ochas granitóides. As maiores ocor¡ências isoladas conhecidas são o
maciço Piracaia (Janasi e lllbrich, 1987) e o "complexo quartzo sieútico" aflorante no
extremo SW da Folha Extrema (Campos Neto et aL,7984; Artu¡ et al., 1991), nos quais

ocorrem suites de composição monzodiorítica a sienítica; os maciços sieníticos Capituva e

Pedra Branca podem ser aqescentados a essa lista- Em todas essas ocorrências, as rochas

sáo ric¿s em elementos incompatíveis (embora os padrões sejam variados; Mach et al., em
preparação), feiçao também obsewada em outras provÍncias b¡asilianas (e.g., Ferreira e
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sial, 1991). É, também notável o enriquecimento em elementos ultra-incompatfveis das
rochas granitóides do cinturão, como revelado por análises qufmicas (Godoy, 19g9;
Galembecþ 1991; vlach, em preparaçâo) e levantamentos aerogamaespecrométricos
(Ferreir4 1991; Ferreira er a1., 199r). A hipótese de que parte dos granitóides pós-
colisionais do caledoniano da Escócia ("yotnger Granites") tenlam um componente
mantélico de czrâter shoshonítico (Thompson e Fowler, 19g6) parece, assim, merecedora
de investigação mais detalhad4 dadas as notáveis similaridades entre aquelas ocor¡ências
e as do cinfurão ltu.

A atual precariedade de dados torna prematuras especurações mais
ousadas sobre os sip.ificado tectônico da granilsgþ¡sse registrada no cintu¡ão Itu. pa¡ece
oportun4 por or4 a identificação de padrões gerais, que só poderão ser construídos com a
obtenção de dados e sua correta sistematizaçã.o.

Na Tabela 4.13, apresentam-se alguns dados comparativos entre o
magmatismo do cinturão Itu e o do cinturão serra do Mar (Kaul et a1.,19g2), situado mais
a S-SE. Embora a fundamentação geocronológica seja espars4 parece ter havido alguma
superposi@o temporal no desenvolvinento das duas 'þrovíncias", que contam parte da
história tardi- a pós-orogênica brasiliana de um amplo segmento do sudeste brasilei¡o. A
situação geológica distinta dos dois cinfuroes deve responder por algu-ns coatrastes mais
óbvios: os gr¡nitóides do cinturão serra do Ma¡ invadem c¡ost¿ mais "ani&a" (cratônica), o
que parece justificar seu caráter frequentement e hipenolvn e o escasso desenvolvimento
¿s ffidr'6lsrmalismo e mineralizaçâo. Parece importante, adicionalmente, considerar em
que medida as diferentes situações geológicas podem ter exe¡cido um¿ influência mais
decisiva sobre as próprias condiçôes de geração dos maemas nos dois cinturöes.
Particularmente interessante é a evidência de um importante magmatismo de tipo ',oIB',
(sienito "sódicot'-g'ânito peralcalino), cåfacterístico de nþ continentais, de provável área-
fonte astenosférica" no cintluão serra do Mar, e o registro de r''m magmâtismo "potássico",
gerado sob condições oxidantes, e com um "componente de subducção" (com área-fonte no
manto litosférico?) no cittuláo ltu.
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CAPÍTULO 5

pETROr.OcrA DO MÄCIçO MÄNcERfrrCO-CrrARNOQUffl CO

sÃo peono DEcaLDAs

Rochas metaplutônicas mangerltico-charnoqulticas ocorrem na região
estudada como um naciço tabular, contínuo, deformado, de dimensões batolíticas. A
ocorrêacia foi desþada São Ped¡o de Caldas por Janzsi (1989), como referência à vila
pouco a norte da qual ela aparece com maior expressão.

Em mapas prévios da região, essas rochas foram mapeadas como

"charnoquitos' (Projeto Caldas, Fúlfaro,1975) ol, 'granulitos" (Projeto Sapucai Cavalcante

et aI., L979). A form¿ da ocorrência que aparece nesses mapas difere da aqui apresentada

(Figura 3.i; Anexo A) em alguns aspectos importantes. Nos mapas das Folhas Caldas e Rio
Capivari em 1:50.0(Ð (Projeto Caldas), toda a met¿de ocidental da ocorrência náo foi
separada de5 "migmatitos" regionais (Figura 4.2). No mapa da Folha Varginla em

1:250.000 (Projeto Sapucaí), não foram incluídos o exúemo oriental do maciço (região da

represa do Rio Machado), enquatrto o seu extremo ocidental (serra que bordeja

parci¡lmente o maciço alc¿lino de Poços de Caldas) foi mapeado como "fenitos".

Em toda a sua extensão, o maciço Sâo Pedro de Caldas sustenta relevo

relativamente destacado; o contato com as demais rochas é ma¡cado po¡ uma escarpa ora

mais ora menos acentuada- São relativamente raras, confudo, as exposições de boa

qualidade, e em algus trechos (em especial na porçáo central da ocorrênci4 de relevo

suave) desenvolveram-se espessos mantg5 ds intemperismo. Na mai6¡ parte da área

ocupada pelo maciço, os principais afloramentos correspondem a blocos, muitas vezes

pequenos, e ocasionais nat¿cões. No seu extremo oriental, onde o relevo é pouco

destacado, os aflorrmentos típicos são lajedos. Já no exEemo ocidental säo encontrados os

únicos cortes de estrad4 na subida para Poços de Caldas (Rodovia BR-267), onde ocorre

abundante rocha fresca

A forma do maciço São Pedro de Caldas em planta é algo complexa Em

alguas trechos, em especial nos seus exFemos oriental e ocidental ele tem alongamgalg

principal na direçáo NW-SE, como as demais ocorrências da suite São José do Rio Pardo,

aflo¡antes mais a NW (Figwa 2.7). Como resuftado de deforma@es superimpostas,

contudo, o maciço alcança maior extensão segundo E-[ direç^ão na qual se estende por

cerca de 38 lm (Anexo A). A largura máxima de a-floramentos é alcançada na sua porçáo

centro-oriental (5-6 tm), rliminrrindo para leste (apr. 2 [m na região da Represa do Rio
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Machado) e para oeste. Por toda a sua metade ocidental a ârea de exposiçâo do maciço

tem forma arquead4 seguindo a pa¡te 5s1s¡ü'isnzl da estrutura em que se localiza o

maciço sienltico Capituva (Figora 3.1, Anexo A). É, nessa porção que a ocorrência tem as

menores larguras de erposição (apr. 500 m), sendo marcada no relevo por runa est¡eita

crista arqueada Assirn mapeado, o maciço tem fuea de exposição total de L20lú2.

5.1. FACIOLOGIA E UMDAI}ES DE MAPEAMENTO

Em vista da grande dimensão do maciço, e da existência de varia@es

geográficas discemíveis, a descriçáo mais pormenorizada que se segue será feita por

setores. Não existem limi¡s5 gsslfgicos claramente definidos, exceçáo feita possivelmente

à Znta de Fratura do Ribeirão Brejo Grande; ¿5sim, oS limites entre setores são

geográficos, aproxinados, e, naturalmentg arbitrários. Os vários setores, descritos a seguir,

mostrâm, contudo; algumas diferenças importantes (e.g., geoquímicas, estruturais), que

indicam que em alguns cirsos esses limites devem te¡ um sienificado geológico maior.

5.L.L. Setor Central

Este setor é descrito em primeiro lugar por ser considerado o mais

caracterlstico do maciço. A Znna de Fratura do Ribeirão Brejo Grande (ZFRBG) é

tomada como seu limite oriental; adota-se como limite com o setor Ocidental o rio Pardo,

feiçáo prrlamente geográñcl., mas que coincide aproximadamente com o desaparecimento

d¿ rrnid¿dg dos hornblenda grani165, caracteristicamente bem desenvolvida na met¿de

ocident¿l do setor Central (ver adiante). O setor C-entral é passível de subdivisão em dois

subsetores, o Centro-oriental, mais expressivo, situado imediatamente a norte da vila de

São Ped¡o de Caldas, e o Centroocidental, na região onde o maciço se estreita"

sustentando um serrote de fo¡ma arqueada (Serra do Pião) que acompânha a estrutura

desenvolvida ao redor do maciço sienítico Capituva (Anexo A).

J¡þs rrnid¿ds5 de mapeamento principais são bem cataúeÅzadas to
subsetor Centro-orient¿L de sr:l para ¡6¡¡s¡ mangeritos (SPlmg)' charnoquitos (ch) e

hornblenda granitos (hg). Texnralnente, são rochas semelhantes: bomogêneas,

inequigranulares médias e gnáissicas, com folia@o bem destacada

Mangeritos e charnoquitos, que se @laúefrzam pela cor verde-escura



quando frescos', diferem no conteúdo de quartro (em geral inferior a 10Vo nos primeiros,

alcançando proporçöes superiores a 2OVo nos charnoquitos), e no ladice de cor, sempre

baixo (em geral, inferior a 10), mes que diminni, ¡ind¿ q¡s discretamente, nos

charnoquitos. A passagem entre essas duas u¡idades parece ser gradativa

Enquatrto isso, os hornblenda granitos, que diferem dos charnoquitos por
possulrem minerais ñáficos hidratados þiroxênios estão ausentes), são reconhecidos no

c:lúpo por apresentårem cor rósea quando frescos, e 'm índice de cor um pouco meis

baixo. Natu¡almerte, em aflorementos alterados, a distinçao entre charnoquitos e granitos

pode ser impossível. For¡m mapeadas como hornblenda ganitos duas pequenas manchas

no exEemo NE do subsetor Centro-oriental, junto à ZFRBG.

A inte¡sa deformaçáo que afetou as rochas dessas três unidades obliterou

as texhras ígaeas originais, e provocou alguna reduçáo da granulaçåo. Nas rochas

charnoquíticas e graníticas, o quarEo, meis abundante, é fo¡temente estirado, definindo

þrtúas Ílaser. Comumente, a textura inequigranular das rochas é definida pela presença

de esparsos cristais ocela¡es de feldspato çJue parecem corresponder a relictos menos

afetados pela redução de granula@o, que em alguls casos parece ter sido originalmente

grossa- I¡calmente, em especial dentro da urridade dos cha¡noquitos, as rochas têm ca¡áter

francamente porErítico, exibindo megacriståis ocelares de feldspato com até 2 cm; nesses

cåsos, o contraste de granulação deve corresponder a uma fei@o original (eventualmente

incrementada pela deforma@o).

Além das facies predorninantes acima descritas, são também encontrados,

embora sempre em pequenos volumes, "charnoquitos" finos, também de cor verde, com

baixo índice de cor (I2-7). Essas rochas aparecem como'bancos" de pequena expressão, e

devem corresponder a corpos tabulares intrusivos nas facies principais, deformados e

rompidos posteriormente.

Sao também relativamente comuns ocorrências aparentemente isoladas

d9 m¡ngeritos finos. Uma amostra dessas rochag estudada com maior detalhe (CA198b),

revelou comport¿mento químico distinto, sob vários aspectos, daquele apresentådo Pelas

rochas típicas 6e maciço (cf. item 53.1).

Algumas rochas com Índice de cor maior que o das facies predominantes

ocorrem esparszmente. Dioritos" Fáissicos de granula@o média podem ser enconÍados

em alguns afloramentos (e.8 , 44,120), como corpos elipsoidais alongados segundo a

'Em muitos casos (es¡reciaftnente nos ma-ugerilos) pode ser obtida rocùa fresca a partir de blocos relativamente
pequenos (2G30 c-), que ¡rcssuem fina capa de afteração de cor bege.
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foliação da rocha hospedeir4 de dimensões centimétricas a decimétricas.

Por fim, ocorrências esparsas de granito gnáissico hololeucocrático com
quartro flasø ('alasquftioo') são obserradas em alguns locais oomo bancos em meio aos

mangeritos. Não é claro o vfncr¡lo genético dessas rochas oom a sriæ mangerftica, e
ocorrências semelhantes são identiñcadas em meio aos gnaísses encaixantes.

As u¡ridades mapeadas no subsetor Centro-ocidental (Serra do Pião) têm
continuidade diret¿ com as acima descritas; também ariu¡, as rochas menos diferenciadas
(mangeritos) situam+e acima (a sul) d¿5 m¡is diferenciadas. Ao contrá¡io do Ere ocorre
no zubsetor Centro-oriental, contudo, hornblenda sienogranitos predominam largamente

entre as rochas mais diferenciadas, e as ocorrências de charnoquitos são esparsas e não

mapeáveis.

Os sienogranitos ocorrem tipicamente como mataoões, por vezes

densamente distribuldos no terrenq e sustentam relevo mais destacado. Apresentam-se

íntensamente deformados, ca¡acteristicamente com qnrlmflasq. Localmente, ¡rodem ter
fndices de cor muito baixos, como na região próxima ao ponto 156 (Anexo D).

5.12, Setor Orimtal

O extremo oriental do maciço, sinrado a leste da ZFRBG, æupaparte da

região conhecida local¡nente como "Campos". Embora quase toda a área tenha sido

mapeada oomo mangeritos, existem algumas variaçÕes e ocorrências zubordinadas que

merecem destague.

Na região próxima à ZF'RBG, a NE da principal mancha de rochas

encaixantes mapeada no interior do maciço (Figuta 3.1, Anexo A), as rochas são

composicional e texturalmente idênticas aos mangeritos do setor Central Embora não

individualizadas em napa, ocorências isoladas de rochas encaixantes podem também ser

observadas a lesæ da mancha acima referida, possivelmente ma¡cando o contato entre dois

oonjuntos distintos de mangeritos médios.

Na porção terminal leste do setor Oriental, orientada Ì.IW-SE, os

mangeritos são grossos e quase isótropos, preservando um aspecto plutônicobem definido.

Pass4gens laterais de mangeritos verde-escuros para equivalentes hidratados

(retrometamórfræs), de cor verde-cla¡a a rosada, são comr¡ns por todo o setor Oriental, e

encontram-se bem erpostas em lajedos recentemente cortados no ponto ?Á7, onde nota-se

que as porçÕes retrometamórficas formam lmanchas" irregulares espaçadas (Foto 5.f).
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Assoc¡a-se localmenæ ao prooesso de hidratação o surgimento de glomérulos de minerais

máficos (dominados por gnrnerita; Foto 52), que orcasionalmente parecem ter se

transforpado, em uma etapa ¡rosterior, em porfiroblastos de gnnaÅa (Foto 53; ver

descri@es microscópicas adiante).

Embora seja feição reliativamente oomum por todo o macíço (e mesno em

outras ocorrências da zuite São José do Rio Pardo), a presenÇa de veios de hornblenda

granito/quartzo'monzonito (ou charnoquito) isótropo é conspfcrra no setor Oriental. Trata-

se de veios em geral retiHneos, centimétricos, que tn¡ncam a foliação tectônica dos

mangeritos; est4 çtando meis proeminente, mostra-se nitidamente ondulada juùto aos

veios. O material que ocupa os veios pa¡ece correqponder a mobilizados gerados durante o

metanorfismo que afetou as rochas do maciço. O retrometamorfismo dos mangeritos pode

localmente âcompanhar esses veios, que parecem ter atuado como canais para a
introdução de fluidos @oto S.+).

Em vários afloramentos da porção SW (metade ocidental) desse setor

(e.g., pontos !2A, !25, 7II, 742; cf. Anexo D), encontram-se charnoquitos equigranulares

médios hololeucocráticos em meio aos mangeritos. Os contatoq onde observados, são

abruptos, mas sinuosos, e E relações de idade não puderam ser estabelecidas

adequadamenæ.

Enclaves 'dioríticosn, embora pouco aomunq são observados em alg¡¡ns

afloranentos; é possfuel que oorreqpondam axenólitos de anfibolitos encaixantes.

Também veios de biotita granito eçrigranular fino a médio são vistos

cortåndo as rochas do maciço localmente. Pa¡ecem constituir material de origem externa,

pois são rcxn¡ralmente idênticos aos "granitóidss migmafticos' observados em meio às

rochas encaixantes.

Um¿ r¡nidade de hornblenda granitos foi separada, em map4 dos

mangeritos predominante$ no exfremo NE do setor Gegão da Represa do Rio Machadq

Figura 3.1). Predominam granitos róseoq pouoo foliados, com baixo fndice de cor, e por

vezes com biotit¿ predomÍnante sobre o anfibólio; em meio a eles, podem ocorrer

mangeritos retrometamórficos e quarEo monzonitos ísótropoq não individualizados em

Inapa

5.13. Setor Ocidental

Correqponde à região de relevo destacado çre praticamente acompanh4
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Foto 5-1- paeeagen' traneicronale entre nangenlto nédlo . g"o""ffio'foriado(vende) e equlvalente netnonetanónflco (con to:ne rogÀdos), f;t;ã;baetante coüunr no extreno orlental do naclgo seo Èdñ-áå üiãäã(blocoe cortadoe neponto 267, antes da Reprãea do Rlo llachadoi---

Foto 5-2- Aglonerado ná'flco rlco en anflbóllo (que deve sen domlnantementegsurerltlco' coüto siu¡gerìen eetudoe niboacóptcóã], ladð-;ã; õ;crletale de tanar¡Ìro nédlo de ganada. A paraedneeJ'é reeuttante dereaçõea retronetanórflcaa en nangerlto nédlã a groaso levenentefollado. Ponto 26Z.

181



Foto 5.3- Ìlancha de nonzonlto riõten granffi-ïÞarã
da foto), em melo a nangerlto nédlo a grosao levemente follado no
Ipnto 267. A granada é pnatlcanente o rlnlco nlneral náflco
preeente na nðncha, que rË¡ece ter regultado da recrlaiallzação
lntensa do nangenlto, vla neaçõea como a nostradÂ na foto anterlor.
Uu velo de quartzo nonzonlto leótrol,o, ldentlfleado pelo tananho r.u
r)ouco nalor e forna dog anflbólloe, ocorre Pouco abalxo e 'å
dlrelta. t ..

Foto

sulterlor eequerda

ã.4. Velo centlnétrlco de quartzo nonzonlto lsótrotp (na gor9ão central
da foto, con cor roea-clara, e crlgtale deetacadoe de anflbóIlo
ldlonórfico) cortando nangenlto nédlo a groaoo levenente follado (a
follagão, apenas ¡erceptfvel, segue da ¡n¡rte lnferlor dfuelta para
a ew)erlor eeguerda da foto) no ponto 267. Ao redor do velo,
auréola de retrouetanorflemo (hldrataçAo ¡urclal a total),
ldentlflcada l¡eLa cor verde-clara do nangerlto follado.
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com direção NhIW, parte do contato NE do maciço alcalino de Poços de Caldas (aleste do

serrote do Maranhão), e que foi mapeada como þauenitos gnáissicos'no Projeto Sapucat

e ao Serrote da Ditinha, através do q¡ral se uDe ao Setor Centro-ocidental

Praticamente todo esse setor foi mapeado oomo imangeritos e

charnoquítos retrometamórficos'. O zoneanento definido no setor Central não ê'

percepúvel Tanto rochas nricas" como þobres" em quartzo (reqpectivamente, charnoquitos

e mangeritos) são encontra.das; embora eventualmente possa ser reconhecido o

predomfnio de um dos tipos em determinadas áreas, não é possfvel estabelecer u a

separação adeçada na escala adotada Por outro lado, são raros os afloranentos em que

se encontra rocha verde portadora de piroxênios; quase sempre, as rochas exibem cores

verde-pálido com passagens a róseo, indicativas de hidratação de antigos mangeritos e

charnoquitos, e conseqüente zubstituição dos piroxênios pr)r anfibólios'.

De partianlar signiñcado são as boas exposições de rocha fresca em cortes

da RodoviaBR-?Á7, na subida da serra para Poços de Caldas. Os primeiros afloramentos

(494, 495), ainda na baixadq são ¿e mangeritos verde-esanroq mas Por toda a subida

ocorrem rochas afetadas por tetrometamorfismo' (verde-claras ou ocasionalmente róseas

ou mesmo de cor avermelhada). Entre as feições que podem ser observadas mais

satiSfatoriamente nesses afloramentos de maror porte, destacam-se:

-a rocha predominanæ é nitidamente foliad4 embora a deformação seja

menos intensa que no setor Central. Em ged destacam-se algrrns cristais ocela¡es de

feldspato (até > 1 cm) da granulagão média a grossa damaø2. A çantidade de quartro é

vqnáve[ mes parece ser sempre inferior a?-ÙVo. Granada aparece oomo pequenos cristais

s6 mengeritos de u¡na porção do afloramento 486;

-são abr¡ndantes as ocorrências de rochas gnáissicas e anfibolfticas

variadas, qtre devem representax septos de rocha encaixante em meio a intrusões de

mangeritos-charnoquitos;

{uar¿o monzonitos isótropos, grosso$ ocorrem com freqäêncþ e

venulam 9s mangeritos-cåarnoquitos gnáissicos, tn¡ncando sua foliação. Im¡adem os

gnaisses e a¡fibolitos presentes nos septos acima mencionados, isolando-os em xenólitos

aqgulosos. Com freqüênci4 interpõem-se aos contatos entre essas rochas s e5 mangeritos-

charnoçritos gnáissicos.

Contato direto oom as rochas encaixantes, feição dificilmente observada

'Efeitos nerassomáticos relacionados à intn¡são alcalina de Poçæ de Caldas em rocüas desse setor serão

discntidos posteriormentq no item 553.
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no maciço São Ped¡o de Caldas, e não referida em outras ocorrências da zuite São José do
Rio Pa¡do, foi encontrado nos pontos 588 e 592 (Serrote da Ditinha). AIi em cortes
alterados, rnangeritos médios a grossos fazem contato abnrpto com (granada)-biotita
gnaisses 'granfticosn finos a médiog e os invadem oomo apófises métricas de disposição
paralela à da foliação de ambas as rochas. Efeitos de borda (diminuiçao da granulaçäo,

concentração de máfioos) são observados nos mangeritos.

Em outros locaisr há evidentes sinais de transformação retrometamórfica
mais intensa nos mangeritos-charnoguitos junto ao oontato oom as encaixantes. Na porção
sul da ocorrência (pontos 619,6n) ocorrem hornblenda-biotita granitos róseos que podem
ser de diffcil separaçãq no campo, dos biotita granitos nebulfticos vizinhos.

Cumpre destacar, por fim, a abundância de enclaves básicos (até métricos)
Dos rnangeritos-charnoquitos aflorantes neste setor. Trata-se meis provavelmente de
xenólitos de rochas anfibolfticas, gue são abundantes no conjunto de rochas enca¡xantes, e

também ocorrem @moxenólitos nos biotita granitos nebulfticos.

5¿. PBTROGRAF'IA

Cerca de 70 amostras representativas dos vários tipos petrográficos

encontrados no macigo São Pedro de Caldas foram estr¡dadas ao microscópio petrográfico

de luz tra¡smítida Em todas elas, os efeitos de recristalização a alø temperatura foram
suficientemente ma¡cantes para obliterar os principais vesfgios da texh¡¡a lgaprimária
das rochas. Como jâ destacado anteriormente, na maior parte do maciço o
desenvolvimento de foliação foi acompanhado de redução de granulação e recristalização.

A texnua assim geraÅz é inegigranular serirad4 com lmatrÍzn predominante formada por
grãos com 0J-1 mm em contatos interlobados. Os cristais maiores (até 1G15 mm) são de

feldspato alcalino xenomórfico e ocasionalmente de çrareo discóide (em especial nos

charnoEritos e granitos) e máficos þiroxênio ou anfibólio)

Sz.LAnáIises modnis

Modas de amostras do maciço São Pedro de Caldas são apresentadas na

Tabela 5.1 e na Figura 5.1. Trata-se, na maior parte dos casos, de análises obtidas em

lâminas delgadas. São apresentadas apenas as análises em que as variaçoes de

porcent4gens dos minerais se mostraram pequenas (< 3Vo para os minerais essenciais)
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Figura 5-1- Análises modaíg de rochas do naciço são pedro de cardaerepresentadas no diagrama QAP(M). Sí¡oboloe: círculos cheloe, nangerltosDédios; círc\rloe vazios, charnoquitos médios; ;.ir;;;;-' ilà-riür".ra.sienogranitos; "x", "charnoquitos" f irro"; quadrados ..r"áio", - 
är""t"omonzonitos isótropos grossos.
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entre metade da área e a á¡ea total analisada (cerca de 10 cm).

O signiñcado das modas nessas rochas deve ser tomado, entretanto, com

reservas. Como houve alguna redução de granulação ¡¿ mai6¡ parte das rochas, seria

necessári4 em muitos casos, a análise de uma á¡ea maior para se obter resultados

eståtisticamente adequados. Ocorre que, dada a texhrra filal, com interlobamento entre

grãos pequetros de feldspato alcalino e plagioclásio, os resultados de ensaios de

colorinetria em fatias de rochas foram muito pouco satisfatórios. Alia-se como fator
prejudicial nesses ensaios a cor original escura (e þalmente verde) de ambos os

feldspatos.

Outro fator a ser co¡siderado é çe, entre as várias aansforma@es

mineralógicas a que as rochas estivero- sujeitas após a cristalização magmática, algumas

devem ter provocado mudanças nas modas. Entre e1as, destaque especial para as

tralsformações identific¿das nos feldspatos; de fato, serão apresentados adiante

argumentos para a origem de boa parte do plagioclásio por exsolução a partir de um

feldspato ternário original.

Os resultados destacam, para os "mangeritos", o conteúdo baixo de

quartzo (em muitos casos, inferior a lÙVo), e o predomínio do feldspato alcalino sobre o

plagioclásio em praticamente todas as amostras, que se situ"m portanto no campo modal

dos quartzo maageritos no diagram¿ QAP. Deve ser notado, coûtudo, que essÍts rochas são

referidas, neste texto, pelo nome mais geral ds mangeritos, que enfatiza seus baixos

conteúdos de quartzo. O índice de cor é em geral baixo (apr. 10), mas pode alcançar

valores acima de 15 em algumas amostras.

Poucas das rochas que, no campo, foram descritas como charnoquitos

foram objeto ds enáliss modal dadas as dificuldades de obten@o de amostras pouco

alteradas com essa composi@o. Em todo o caso, Íts poucas análises obtidas sugerem que

não existem hiatos nodais de maior significado entre elas s 95 -attgeritos. As duas

amostras de "charnoquito fino" analisadas possuem quartzo modal inferior a l3Vo, e são,

portanto, quarØo mangeritos.

Os hornblenda granitos analisadas mostrâm um acentuado predomínio do

feldspato alcalino sobre o plagioclásio, e situam-se assin fra¡camente no campo dos

sienogranitos. Merecem também destaque os conteúdos elevados de quarEo (>30Vo), e os

lndices de cor baixos, pouco zuperiores a 5.

Duas emostras do hornblenda "granito" isótropo (normalmente isento de

piroxênios) que aparece localmente venulando as rochas do maciço têm composição



quartzo monzoDlticfr a quartzo sienltica (Figura 5.1), que parece ser predominante, ao
menos quando as vênulas ocotrem em meio ¿ mengeritos.

522. Mangeritos e charnoquitos gnáissicos nédios

Em todas as rochas da suite, o feldspato alcalino se destaca como o
mins¡al mais abundaate. Os grãos menores, de microclínio perdtico, são os principais
constituintes da matriz, onde têm contatos interlobados com o plagioclásio. Enquanto isso,
os grãos maiores (com até 1,,5-2 q mas frequentemente metrores que 1 cm) preservam
indícios de cristalizaçao a temperaturas elevadas, como o ca¡áter densamente pertítico e a
eventual ausência de geminaçáo em grade. Esses grãos têm contornos irregulares, com
bordas por vezes recortadas por mirmequitas.

As pertitas são predominantemente mrdto fin¡s e lenticulares, e se

distribuem homogeneemente pelos cristais; náo é incomurn, entretanto, que elas fiquem
mais largas localizaclamente, e que sua densidade diminua nas bordas de alguns criståis.
Embora as pertitas ocorram em densidade muito elevada, o uso do termo 'mesopertita'
não é adequado na m¡ior pa¡te dos casos, já gue se pode identifica¡ a fase potássica como
hospedeira- Análises químicas integradas de áreas densamente pertíticas (obtidas com
feixe largo e móvel durante ¿ análiss ps¡ microssonda eletrônica) confirmam o predomínio
da fase potássica (item 5.4.1).

O p@ioAásio, além de modalmente subordinado ao feldspato alc¿lino,
ocorre quase que exch¡sivametrte como constituhte da matriz. Mais raramente, aparecem

áreas um pouco maiores (até 5 mm) formadas essencialnente por cristais de plagioclásio
em íurznjo granoblástico. São praticamente ausentes os sinais de z¡neamento ao
microscópio petrográfico, e as análises quínicas por microssonda eletrônica confirmam a
extrema homogeneidade composicional do plagioclásio (em geral, no intervalo A\zþ cf-
item 5.4.1). Ocasionaì zoneamento para composições mais sódicas (até Anro) foi
identificado junto às bordas de cristais de u'nas poucÍls amostras.

A abundância de mirmequitas é notável em muit¿s das amostras

estudadas. Como de regr4 elas se formam junto a q-istais de feldspato alcalino, em
especial os meiores, que parecem ter seus contorûos originais recortados. As mirmequitas

ooorrem como "cristaìs" isolados or¡ com igual freqüênci4 aparecem como borda (em

continuidade óptica) de cr-istais um pouco maiores de oligoclásio. Nesse último caso, o

mirmequita-oligoclásio lÍmpido é mais ou menos abrupto, e parece coincidir com

a geometria do contato prévio feldspato alcalino-oligoclásio. Tais texnr¡as são aqui
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tomadas como indicativas de substituiçáo em estado sólido do feldspato alcalino pelas

mirmequitas.

O qua¡tzo ê geralmente discóide, e define uma texh¡ ra flaser bem marcada

nas rochas charnoquf ticas.

Ortopiroxênio e clinopiroxênio coexistem nas amostras ¿s mengeritos e

charnoquitos. Em geral mostram alguma transformação, principalmente para "nfibólios,
que pode ser completa em rochas qì¡e são, por isso, referidas çsps nmengeritos ê

charnoquitos retrometamórñcos'. Quando Presentes, os piroxênios formam aglomerados

(alongados segundo a foliaçáo da rocha) com outros mine¡¿i5 máfiçp5, ot¡ com þal
freqüência, ocorrem como cristais isolados.

O ortopiroxênio apresenta pleocrolsmo (em geral fraco) em tons bronze a

rnÍrrrom, e tem ¡elevo destacado. Pode nostrar geminação polissintética (1@)'

apareûtemetrte associada a deformação. I-amelas de exsoluçáo de piroxênio cálcico são

freqüentes (Fotonicrograña 5.1), e em geral se dispõem na mesrna dirego da geminação

(em algus casos, Iemelas muito finas e geminação podem ser confundidos ao microscópio

óptico). A presença comum de pequenos cristais de piroxênio cálcico junto às bordas do

ortopiroxênio (Fotomicrografia 5.1) deve rePresetrtar um estágio mais avançado de

separação de lamelas ("exsolu@o de grânulos'). A elevada proPorção da fase cálcica

sugere composições pigeoníticas para o piroxênio pobre em cálcio original o que se

coaduna com a identiñcaçáo de pigeonitas preservadas em rochas mangeríticas afiru (Serra

da Fartura; AC.B.C. Vasconcellos, com- pessoal).

Não raro, o ortopiroxênio mostra-se transformado em þrodutos de

alteração" ao longo de fratu¡as e clivagens. Esses þrodutos" são quase senpre de diffcil

identificaçáo, dada a granulaçao muito fina São comparáveis aos descritos em olivinas

(iddingSita bowlingita), e de maneira ¡¡Áloga devem corresponder a misturas de dois ou

mais mineraiq com predomÍnio de filossilicatos de baixa temperatura (esmectitas,

serpentinas, etc). O tipo mais comum etrcontrado nas amostras do maciço São Pedro de

Caldas apresenta cor intensa (em geral, narrom-avermelhada, possivelnente como reflexo

da presença de goethiø) e birrefringência elevada (comparáveI à de biotitas). Em algumas

amostras (123,545b),predomina uma mas5¿ ys¡ds-rmarelada de baixa birrefringência que

pode ser finamente venulada por um filossilicato de birrefringênçi¿ mais elevada- Podem

ocorTer ainda associa@s5 mais complexas, como na amostra CA134, onde aprecem

intercrescimentos de filossilicatos de cores Pálidas de baixa e alta birrefringência

(semelhantes a serpentina e micå brancå" respectivamente)-

O clinopiroxênio ocorre em geral associado ao ortopfuoxênio,
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distinguindo-se pela cor (verde-claro/incolor), birrefringência mais alta e menor relevo.

Não se altera para filossilicatos de baixa temperatura, ¡nas as traDsformaçóes Pafa

a¡fibólios (hornblenda ¡¿5tingsítica) são bastante @muns. I-amelas de elsolução de

piroxênio pobre em Ca são observadas ocasionalmente ao microscópio óptico, mas em

alguns casos podem se confundir com geminações. I-amelas maìs finas (não discernlveis

opticamente), por ou¡.o lado, são abundantes, e dificultrm sobremaoeira a obtenção de

análises químicas representativas em microssonda eletrônica (ver item 5.4.3).

O anfibólio típico das rochas mângeríticas e cbarnoqufticas é una

bornblenda hastingsftica verde-oliva, com ângulo 2V muito baixo, refletindo seu alto

corteúdo de Fe. Não foi possível identificar textualmente cristais de anfibólio

segufamente primários. N¿ mai6¡ p¿¡1s dos casos, é claro que o anfibólio teve crescimento

secundário, a partir de piroxênios (en especial do clinopiroxênio) ou mesmo de minerais

opficos. Dessa forma, a hornblenda hastingsítica tem distribuigo semelhante à dos

piroxênios, formando aglomerados lenticulares de máficos nas 2mostras mais deformadas.

Por vezes, a hornblenda fo¡ma crisøis relativamente grandes (> 3 --;
até 7 nñ na ¿rmostra C4718), que podem ter extrapolado de modo significativo as

dimensões do piroxênio pré-existente. Tal fato é sugerido náo só pelas dimensões do

an_fibólio, mas pelo ca¡áter francamente poiquiloblástico de alguns grãos. Todos os

mins¡ais, reagentes @iroxênios, opacos, feldsPatos) podem ocolrer como inclusões, e Por

vezes identifica-se a presença de vá¡ios cristais originais distintos de uma mesûra espécie

mineral þela orientaçáo óptica). Além dos 'reagentes" encoûtram-se também como

inclusöes nos a¡fibólios alguns subprodutos das reaçóes (quarZo)' e inclusões herdadas de

piroxênios (apatitas, que também podem ter sido incorporadas a partir de "glomerados
máficos quando do crescimento dos anfibólios).

Ocasionelmente, nota-se o aparecimetrto de bordas estreitas, tardiaq de

a¡fibólio verde -aaíado, circundando os piroxênios ou o próprio anfibólio verde-oliva-

Em parte das amostras estudadas, etcontra-se alguma gn¡led@ que

ocorre como faixas em geral estreitas de a¡fibólio incolor em contato com o ortopiroxêniq

do qual deve result¿r, como produto de hidratação. Está sempre circundada por

hornbleuda ¡¿5tingsítica, em contatos mais ou metros abruptos, e, assirn, não faz contato

com os feldspatos.

Anfibólio cálcico incolor (Fe-actinolita) é praticamente resÍito a algumas

zmosfr¿N afetadas por retrometâmorfismo mais intenso e de baixo grarç onde ocorre em

paragêneses com biotita verde + carbonato ! epidoto, desenvolvidas como pseudomorfos

sobre piroxêtios ou anfibólios cálcicos.
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A biotita se restringe a ocasionais cristais xenomórñcos de origem

secundári4 normalmente cbeios de inclusões vermiformes de quartzo, que se

desenvolveram como franjas ao redor de magnetitas, ou como'manchas" na hornblenda-

Está ausente em várias das amostras de mangeritos e charnoquitos, em especial as menos

afetadas por retrometamorfi smo.

Os ninerais opacos sáo ¡elativamente abundantes ¡65 ¡¡engeritos mais

máfiç6r5, onde poden Perfaz1''- cerca de L,57o em volume modal. Essa proPorção diminui

n2s amostras com menor lndice de cor, em especial os charnoquitos, de modo senslvel.

Coexistem ilmenita em geral límFida e presente em meio¡ proPorção, e magnetita. que

muitas vezes mostra l¡melas de exsolução de ilmenita em padrões tellis e sød.wich

@uddingon e r indsley, 1964). Pirita ocorre esparsamente.

outros acessórios comumente presentes a65 mattgeritos e charnoquitos

médios são aparitL zkéo e a[anitå- A apatita prismática é de cristalizago precoce' e

ocorre como inclusões, principalmente nos piroxênios (e anfibólios deles derivados) e

opacos. Zttcão. em cristais prisnáticos e alongados, é comparativamente abundatrte em

todas as amostras, o que se reflete nos elevados teores de Zr que elas apresentam (item

53.1). A a[anita ¿e5 mangeritos e charnoquitos, plesente em todas as seções examiûadas,

embora em geral em pequenas propor@es, é bem distintiva pelo forte pleocroísmo que

varia de rrrarrom intenso a emarelo claro. Ocorre em pequenos gfãos isolados,

equidimensionais, Por vezes intersticiais aos óxidos opacos.

523. Mangeritos e charnoquitos refronetamérficos

A maior parte dos m¡ngeritos e charnoquitos retrometamórficos

estudados provém dos setores Ocidental e Oriental do maciço. Pa¡te das transformações

observadas no setor Ocidental serão apresentadas to item 553, onde se discutem

evidências de metassomatismo provocado pela intrusão alcalina de Poços de Caldas.

A transforma@o total dos p¡¡oxê!¡Ot originais em minerais hid¡atados

(em especial em anfibólio cálcico verde-oliva) tipifica as rochas classificadas como

mangeritos e chartroquitos ret¡ometamórficos' rrras é acompanh¿d¿ de outros reequilíbrios'

Nos feldspatos alcalinos. a exsoluçáo ocoÍe em estágios mais avançados,

com separaçáo m¡is efetiva entre as fases: sáo eDcontradas Pertitas mais gfoss¿ts' manchz¡s

albíticas, e mesmo cristais de albita externos ao feldspato original. A gemina@o em grade

é com freqüência bem desenvolvida na fase potássica
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Os cristais de gþiocléstro podem mostrar finas bordas alblticas, e em

algumas 'mostras apresentam sinais de sericitização.

A própria homblenda hastingsítica é parci¡lmente substitufda por biotiø
marrom em algumas ¡mostrasi a biotita forma manchas irregulares nas suas bordas e ao

longo de fraturas. Junto às manchas de biotita (que freqüentemente tem inclusôes de

quartzo vermiforme), o a¡fibólio ocasionâlmente adquire tons azulados, o que parece

¡efle¡l¡ me¡lifiç¿ções quínicas não investigadas no presente ü'ab¡lho.

As poucas ocorrências de granada em rochas do maciço for"m observadas

em mangeritos e charnoquitos retrometamórficos þontos 486 ,37 , ?Á7).

Na amostra CA486d (setor Ocidental), a granada ocorre como cristais

pequenos (máximo de 0,7 mm) espacialmente associados a aglomerados de plagioclásio em

arranjo granoblástico. Os cristais de granada podem ocorrer tanto isolados, por vezes

idiomórficos, no interior do plagioclásio, como formando finas coronas em torno de óxidos

opacos (Fotomi cr ogr aña 5.2).

No aflorrmento CM67, onde as passagens laterais entre nangerito e

equivalente retrometamórfico ap¿uecem em excelentes exposi@es @oto 5.1)' é clara a

associação de granada com polções onde a rocha mostra efeitos retrometamórficos, nas

quais ela ocorre próximo a aglomerados de minerais máficos (Fotos 5.2 e 53). Em låmìna

delgada, nota-se que esses aglomerados de máficos correspondem ¿ 5imPlectitas bastante

complexas e zonadas (Fotomicrografia 53):

-a porção central e volumetricamente principal consiste essencialmente de

anfibólio incolor (grunerita, com genìnação polissintética) francamente poiquiloblástico,

com inclusões formadas por um núcleo de mapetita e borda de quartzo;

-a Porçáo extertra é formada por proporções variadas de anfibólio verde-

azulado, biotita e qtrartzo. A biotita se destaca pol aplesentar cores variadas: a co¡

predominante é um verde intenso, mas pode passar a marroro, seja gadualmente, seja por

alternância ao longo dos planos de clivagem- Tanto a biotit¿ verde como a marrom sâo

fraûcamente xenomórfic¿ìs, com iûclusões vermiformes de quartzo, e mostram projeções

em direçáo a cristais de feldspato vizinhos. É nessa porçáo externa dos ,glomerados que

aparece OcasiOnalmente a grz¡zdç como cristais xenomórficos dentro de aglomelados de

biotita ou no contato entre o a¡fibólio e cristais de plagioclásio'

Em uma Porçáo do afloramento ?-67, aparece em meio ¿s5 mangeritos

retrometamórficos uma mancha decimétric¿ de rocha rosada grossa cujo máfico essencial é

a graîad?' em cristais que alca¡çam dimensões superiores a 1 cm (Foto 5.3). Em uma

L92



Fotæicrografia 5-1- Crietal de ortopiroxênio (porção central da foto, conbirrefringência cinza) ten abundantes tanelae de ãxsolucão decltnoplroxênlo (blrrefrlngêncla nale elevada), que fornam tanbén afe,.rrÃcrietale naiores, provavelnente tanbém geradoe IÐr exsãlução. Or¡troecristals de ortopiroxênlo, como aquele eituado no óa¡¡to euÞe.ior esquerdãda foto, Ipden ser dietinguldos pelo fraturamento e bimefringêrrði"-.,tons de cinza. Mangerito nédio do setor Oriental CAIZB, Nx- O lãdo nenorda foto corresponde a 1,85 mn.

(.

Fotæicrografia 5-2- Crietaie de-erana$a (granulareg, relevo alto, fraturadoe)eubetltuen ¡¡arclalmente plagiocláslo, e manteiam oÞacos. Ma¡rgeritoretrometanór.fico do eetor Ocldental CA4g6d, N//. 0 laão nenor Aã totocorregllonde a 3,7 ¡nn.

a
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seção delgada examinad4 as granadas se aglomeram e apresenta¡n inclusöes variadas, que

podem ser de apatita, quartzo, anfibólio verde e opaoos. Mais notáveis são as esparsas

inch¡sões þarciais ou não) de biotita verde + quarEo + grunerita, que sugerem a
possibilidade de que essas granadas resultem da zubstituigo de aglomerados semelha"nte.s

aos descritos anteriormeute. A alteração das granadas se restringe a algumas fraturas,

onde se desewolveu biotita verde-escrrra

Efeitos de retrometamorfismo a temperaturas mais baixas são

praticamente restritos às amostras do extremo ocidental do maciço (ver descrições no item

553). No restante do maciço, são de ocorrência eqparsa e pouao signifrç¿¡ives. Foram

observados: formação de cloriø (CA136b), tit¿nita (C 7y2â,>, carbonato (CA267b), e

sericitização de plagioclásio.

Fotmicrografia 5-3- Peeudonorfo zonado, co¡¡ núcleo de gnurerita rica eD
inclueões de oÞaco + quartzo e borda de a¡rflbólio cálcico (verde-azulado)
e blotita (en geral, verde, !¡aa en ¡nrte con tone namon). Granada ocorne
externamente, dentro do feldepato (crletal lsolado no extreno euperlor
dlrelto, e aglonerado no extreno inferlor eequerdo da foto). llangerlto
nédio do eetor Orlental CA267d, Nx. O lado menor da foto corregponde a
3,7 nm.

52.4. Homblenda sienogranitos gnáissicos

As rochas mais diferènciadas encontradas no maciço São Pedro de Caldas

(e em outras ocorrências da suite São José do Rio Pardo) são granitos gnáissicos rosados,

com quartzo flasø, que têm normalmente o anfiMlio (hornblenda hastingsftica) como

mineral máfi co principat
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A seq!ência de diferenciação, de rochas anidras (mangeritos,

cåarnoqgitos) para hornblenda granitos (hidratados), é lpica em ocorrências da série

mangerftica (e.g, Adirondacts, Buddington, t939;.Rogaland, Patersen, 1978l' etc). Por

outro lado, o ponto a partir do çral a mineralogia hidratada passa a predominar pode ser

variável; em alg¡ns cirsos, rochas muito diferenciadas (> 70Vo Sio2) podem ser anidras

(Ubahrba, Gasparini e Mantonani, 1979;Hop"q Ormaasen, ßn). De.ssa forma em certos

casos, pode restar a df¡vida se os hornblenda granitos mantém mineralogia hidratada desde

a cristalização mngmática ou se correspondeq ao menos em parte, a charnoquitos

retrometamóficos. As duas situaçoes aparentemente são observadas no maciço São Pedro

de Caldas (d. item55.1).

Apetrografia dessas rochas é no geral muito semelhante à dos mangeritos

e charnoquitos retrometamórficos. Para evita¡ repeti@es, cabe destacar aqui apenas os

contrastes observadoq dos quais os meis importantes são o menor índice de cor (em geral

7-S) e a quantidade eler¡ada de quareo (atê >30Vo modal), que tipicamente se apresenta

comform¿ discóide.

Cabe ainda destaca¡ as variações observadas entre os acessórios, com

sensfvel dininuição nas proporçÕes de apatita, zi'rcÃto e opaaos. A allanit4 por outro ladq

é notavelmente mais abumda¡rte que nos mangeritos e charnoquitos. Forma cristais

idiomórficos e, se nesses últimos apresentava runa oor urarrom intensa caracterfstica' aqui

ela é tipicamente ca¡amelo (co-forte pleocrofsno até ocre), o que deve refletir diferenças

ql¡fmicas.

5¿5. Quartzo mangeritos e mangeritos finos

Nos quartzo mangeritos finos (descritos no campo oomo "charnoquitos"), a

granulação média alcang 1-1J mm- Um aspecto notável é que o quarEo (normalmente

alongado segundo a foliação, e oom intensa extinção ondulante) é o mineral que alcang

maiores dimensões (> 2 --; atê,5 mm). Nas amostras examinadas, os piroxênios acham-

se F)uoo transformados. É comum a ocorrência de grunerita na inærface entre o

ortopiroxênio e o anfibólio verde. Em alguns casos, a existência de grossas'lamelas'de

piroxênio cálcico ocupando volumes importantes dentro do ortopiroxênio sugere ter havido

recristalizaçåo a partír de piroxênios originais cristalizados a temperaturas elevadas- Os

acessórios são os mesmos encontrados em mangeritos e cha¡noquitos "notmaisn (apatita'

ziréo,magnetita, ilmenita, allanita marrom-escura).

As duas amostras coletadas no ponto CA198 correqpondem a mangeritos
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finos s,s., oom tamanho médio de grão em tomo de 1 mrn; um cristal maior de

ortopiroxênio alo4gado alcang 25 n'r, de dimensão máxin¿ em CA198a Embora oom

fndice de cor equinalente ao dos "charnoquitos finos' acima descritos (apr. 10), a

çrantidade de quartro modal é muito baixa (<3Vo). Também neste caso, os piroxênios

predominam larganente entre os máficos, e a grunerita se desem¡oþeu de modo

destacado; muitos dos cristais de ortopiroxênio são parcialmente manteados por grunerit4

que por sna yez tem uma capa (por vezes muito fita) de anfibólio verde. Entre os

acessórios, destaca-se a relatir¡a abundllncia de allanita xenomófiGa rnârrom-€scurâ-

52.G Quartzo monzonitos e granitos isótropos grrlssos

Correspondem aos veios centimétricos de material isótropo que

ocasionalmente são vistos tnrncando a foliação das rochas do macigo. Seu e.stt¡do

petrográfico limitou-se às amostras CA485h (no extremo ocidental do maciço, onde essas

vênulas im¡adem tanto mangeritos gnáissicos como gnaisses e anfibolitos variados) e

CA8V2 (no extreno oriental do maciço).

Ao contrário dos demais tipos petrográficos encontrados no macip São

Pedro de Caldas, essas rochas exibem texh¡ras não deformadas, e as relações geométricas

entre os grãos indicam crrstalização magrnátiç¿ Algumas peoiliaridades são identiñcadas

ao exame microscópico:

-o plagioclásio (apr. fu,') pode ooorrer em aglomerados granoblásticos

(Iue, no entanto, parecem de cristalização preooce em relação a cristais de feldspato

alcalino, que têmprojegões intenticiais a esses 4glomerados;

{xidos opaoos þrincipalmente m4gnetita, com eler¡ada proporção de

lamelas de exsolução de ilmenita arranjadas emtrellis) ooorrem em abundåncia, mas são

em geral francamente intenticiais, o que evidencia zua cristalização ta¡dia em relação ao

plagioclásio e ao anfibólio;
-o anfibólio é em geral grande (2-3 mm), prismáti@, ê quimicanente

mnado (d. item 5A2). Tem terminagões irregulares, que se adaptam às formas do

plagioclásio; alguns cristais menores são francamente intersticiais;

{uaxtzo é pouco abundante, e em parte de ctistalização ta¡dia
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53. QLrhflCA DE ROCHAS

53.I. Elementos maiores e traços

Forem obtidas qnálisgs químicas (elementos naiores, menores e alguns
fraços) de 16 amostras'do maciço mangerítico-charnoquítico São Pedro de Caldas'.
Procurou-se coletan amostras representativas de todo o espectro composicional
identificado no maciço, e ao mesmo tempo distribuí-las por toda a sua extensão, a fim de
detecta¡ possíveis variações geográficas. O problema mais signific¿tivo encontrado foi a
dificuldade de obter emostras adequadamente frescas fl¿ rrnìd¿de dos hornblenda granitos;
a única amostla analisada (C4156; Tabela 52) é extremamente diferenciada (> 74%o

SiO), e o hiato geoquímico entre ela e as demais (< 67Vo SiOr) não encontra paralelo na
petrografia Também as unidades de charnoquitos se mostram de dificil amostragem;

apenaq uma amostra de 'charnoquito' fino (C4205) e r'rm¡ classificada no campo como
charnoquito médio (C443) fs¡am analis¿flas, e mostraftlm teores de quartzo ûonnativo
pouco inferiores a 20Vo (T ab ela 8.7 ).

No diagrama de classificação normativa Q'-ANOR (Figura 52), a mais¡
parte das amostras enalis¿d¿5 se sifua no campo dos quarÞo sienitos; o oontraste com a
classificaçáo modal (que as classifica como quartzo mangeritos) deve-se ao baixo conteúdo
de An do plagioclásio.

Diagramas de Harker (Figura 5.4) e diagramas óxidos (ou elementos-

traços) versns Índice de diferenciação (ID = Qz + Ab + Or normativos, Figura 5.6)
ilustram a variação observada- Em comum, as amostras apresentam algumas caractefisticas
químicas peculiares que pennitem compará-las diretamente com as da s5¡is m:ngeríti@
típica de ambientes anorogênicos. As mesmas ca¡acterísticas já apontadas por Campos
Neto et al. (1988) para rochas semelhantes aflorantes próximo a Sáo José do Rio Pardo
são aqui observadas, algumas delas de um modo ainda mais acentuado. Dest¿cam-se entre
elas os teores comparativamente baixos de Mg, Ca e Sr þara o intervalo de SiO,
considerado), as elevadas razões Fe/(Fe + Mg), refletidas notavelmente no quimismo

especial dos minerais ferromaenesianos (item 5.4), bem como os teores elevados de alguns

elementos litófilos de íon grande (KrO sempre zuperior a SVa) e de alta valência (ÍIFS,
como o Zr, normalmen;te em torno de 10ffi ppm).

'Fqsâs mesnas amostraE e uma adiciona! fo¡am tambén en¡'tisadas no I¿boratório de Fluo¡escência de
Raios-X da USP; una conparação entre os resultados obtidos noa dois laboratórios é apresentada na Tabela
83 (Anexo B)
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A âmostra C4156 (hornblenda granito) poszui muitas das 'impressões

digitais" das demais, e é interpretada como um produto de diferenciação extrema dentro
do maciço. Não aparece em algurs dos diagramas apresentados nnq Figuras 5.4 e 5.6 para
que as varia@'e.s entre as demais amostras possa ser mostrada de um modo adequado.

Contrasta com outros granitos diferenciados encontrados regionalmente, seja na qufmica

de minerais (máficos muito ricos em Fe), seja na quínica de rocha (e.g, razão K[,la muito
elevada). É a í'nica entre as âmostras com A/CNK levemente maior que l,Q e tem
portanto algum corindon normativo (e nâo diopsfdio, como as demais, menos diferenciadas

e francamente melåluminosas; d. Tabelas 5.2 e B.7 e Figura 53).

Os diagramas de Harker (Figu¡a 5.4) mostram nñ espalbametrto

signifiç¿1ive para algus elementos, em parte porque a sílica náo constitui ''m lndice de

diferenciação adequado para muilas dessas rochas, que em muitos casos têm um
componente cumulático importaûte (ver adiante). Assim, por exemplo, os cotrtrastes

apresentados pelos mangeritos médios do Setor C-entral do maciço nesses diagramas

refletem basicamente a sua maior proporção máficos/feldspatos em relação aos demais

mangeritos (daí os conteúdos mais altos de Mg, Tr, P, etc). Dessa maneir4 os diagramas

ID x óxidos (Figu¡a 5.6) têm menor e5pelh¿¡snto, e os mnngeritos do Setor Central sáo

mostrados como rochas menos diferenciadas.

Três diagramas são apresentados na Figua 55 para ilustrar as relações

entre SiO, LD. e Mg#1 (todos indicado¡es de diferenciação largamente u 'ri"¿dos em

estudos de granitóides) n¡s rochas do m¡ciço. Fica evidente a existência de contrastes

imporøntes entre os mangeritos médios dos diferentes setores geográfcos reconhecidos no

campo.

O diagrama ID x SiO, (Figora 5.5b) mostra que os mangeritos do setor

Central apresentam menores ID para um mesmo teor de sílic¿ em comparação com os

mangeritos do setor Oriental; enqu¿urto isto, os mangeritos do setor Ocidental têm ID
ainda mais elevados para um mesmo SiOr.

Os diagramas SiO, x Mg# e ID x Mg# @iguras 554c) permitem observar

que os mangeritos médios do setor Central têm índices Mg# distintivamente mais altos

que os de rochas semelhantes setor Oriental (os m¡ngeritos do setor Ocidental têm

comportametrto menos coerente neste e em outros dia8remas, mas três lmostras têm Mg#
intermediários entre os dois outros grupos). Como será visto adiante (item 5.6.2), ese

tDefioido 
como 1ü)*Mg/(Mg+Fe totat) (p'rop. catiônicas), com todo o Fe calculado como Fe2+, para roclas

e minerais.
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Figura 5-2- Diagrana Q'-ANOR para rochao das várias faeiee do maciço São pedro
de Caldas (círculos cheios; são di-stingüidoe oe hornblenda granitoe,
por cnrz) e de rochas da suite São José do Rio pa¡do aflora¡tes nareBião de Divinol6¡dia (nangeritoe, círculos vazios) e Itobi
(hornblenda gra¡itos, "x").
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Fig\¡ra 5-3- Diag¡ana A,/CNK x A,/NK (Mania¡ e piccoli, 1999; lndicee de Sho¡d )para rochae do rnaciço São Ped¡o de Ca1dae- Sírnboloe eão os Desmoe da
Figura 5.4.
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Fieu¡a 5-4- Diag"anae de Harker para rochae do roaciço São Ped¡o de Ca1dae.
Sínbolos: círculos cheios, nangeritos médios do setor Central; círcuì-o
seni-cheio, charnoquito nédio; cÍrculoe vazioe, nangeritoe do Betor
Oriental; quad¡ados vazioõ, mangeritoa do setor Ocidental; triâ¡eulo
cheio, quartzo nangerito fino; losa_ngo, nangerito fino; quadrado eeroi-
cheio, nonzonito isótropo; triângulo vazi.o invertido, charnoquito de
Machado.
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contraste é considerado fl¡ndement¿l na evolução do maciço, já que o fracionamento a que

os m2gmð foram submetidos in situ parece ter provocado um aumento significativo dos

teores de SiO, que não foi acompanhado ds rliminuiçãe apreciável de Ìùlg#. Tal fato é

ilustrado, nas Figuras 55a e c, pela distribui@o dos pontos referentes aos tipos de rocha
mais abundantes no setor Central (três amostras 6s mrngeritos, uma de "charnoquito'

médio e uma de hornblenda granito).

Os contrastes entre os três grupos de mangeritos podem ser identiñcados

em vá¡ios outros diagr2mas.

Os diagramas ID x óxidos (Figura 5.6) mostram que, para muitos

elementos, ¿5 análisss ¿ss mengeritos dos setores Central e Oriental têm bom
alinhamento, o que reforça a sì¡gestão de que os primeiros se distingüem principalmente

por seu maior conteúdo de máficos. Not¿-se também que o contraste nos Mg#
anteriormente observado deve-se antes aos conteúdos nuito baixos de MgO nos

mangeritos do setor Orient¿l que a diferenças apreciáveis no conteúdo de Fe. O
alinhamento é menos adequado para os elementos Al Na e K (Figura 5.6 d,e,f), refletindo

o fato de que os mangeritos do setor Oriental devem seus ID m¡is elevados näo apenas ao

conteúdo de máficos mais baixo, Íras a runa maior propor@o feldspato alcalino/quarøo

(ver adiante).

Um outro contraste sistemático, embora sutit entre 65 mengeritos desses

dois setores pode ser observado no diagrama Ba x Sr (Figu¡a 5.7c): as razões Ba/Sr dos

mangeritos do setor Oriental são ligeiramente superiores.

95 mangeritos do Setor Ocidental não constituem, a rigor, um grupo

químico homogêneo, m2s apresentam algunas características comrns dignas de destaque.

Foram coletados em cortes em rocha fresca na Rodovia BR-267, onde se identifica¡sm

loc¿lmente evidências þrincipalmente texhrais) de metassomatismo relacionado à

intrusão alcalina de Poços de Caldas, de modo que parte dos contrastes químicos

identificados serão re-examinâdos, meis adia¡te, em uma investiga@o sobre possíveis

efeitos qulmicos do processo (item 553). B6 linh¿5 gerais, tendem a ser ainda mais ricos

em Al, K e Na (exceçáo feita à amosÚa C4489, que tem ProPorção meis alta de quartzo

normativo) que os mangeritos do Setor Oriental o que também Deste caso indica que os

altos ID refletem abundância de feldspato alcalino. Alguls elementos-üaço realçam de

modo ainda mais marca¡te o caríter peculiar do grupo, o que é especialmente claro nos

diagramas que envolvem Sr, Rb e (com menor destaque) Ba (Figuras 5.6i;5.7), que são

todos relativ¡mente mais abundantes nessas rochas, e também nos conteúdos de I-a (mais

alto) ezn (nais baixo).
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As poucas rìmostras de out¡as facies do maciço São Ped¡o de Caldas

obtidas para anáIise qufmica não permitem avaliações meis detalhadas sobre o signiñcado

das variações observadas, mas fornecem, de qualquer form4 elementos Para comparaçöes

prelimin¡res.

As duas amostras de rochas mais diferenciadas das facies principais do

maciço (C443, nm "charnoquito" médio do Setor Central e C4156, hornblenda granito do

Setor Centro-ocidental) mostram, como já adiantado, comportamento coerente com o de

membros mais fracionados associados aos nangeritos do Setor Central. Ilustrâm, ainda" a

notável tendência ao incremeûto da rczÁo K/Na com a diferenciaçáo nas rochas do maciço

(Figura 5.6j). As Figuras 5.7a e b mostram que o hornblenda granito é apenas levemente

mais rico em Rb que a.s demais rochas do maciço, a despeito de seus conteúdos

se¡sivelmente rn¡is baixos de Sr e Ba

A amostra de um quarøo mangerito fino que aparece como "bancos" em

meio a mangeritos do setor Central (C4205) oomport¿-se, em li¡has gerais, como uma

rocha intermediá¡ia entre os mangeritos médios desse setor e o "charnoquito" médio

CA43; as exceçÕes ficam por conta de seus conteúdos mais baixos de Rb, K e Al e de suas

razões Ba/Sr mais elevadas (Figums 5.6, 5.7).

A amosüa ds mangerito fino CA198b é especielmente peculiar. Alguns

dos contxastes quínicos apresettados por mengeritos médios do setor Ocidental (Mg#

m¡is elevado; alto ID relacionado a alta proporçáo de feldspato alcalino; alto BA Sr, Rb,

Ia) são aqui notavelmente exacerbadog o que a aproxima, sob muitos aspectos, das

amostras ds rnangeritos analisadas por Campos Neto et al. (1988) na região de

Divinolândia (ver item 533). corresponde ¿ ¡¡ nmangerito" (6t,5vo Sio) na classificagão

de Ormaasen (1977), e é a única rimostra que ocupa o campo dos sienitos no diagrama Q'-

ANOR (Figu¡a 52); qulartm normativo é muito baixo QSVo)- O Mg# relativamente alto é

bastante evidente na composi@o dos minerais máfiç4r5, e5 mais magnesianos encontrados

no rnaciço (cf. item 5.4).

A emostra de quartzo monzonito isótropo CA485h tem, como era

esperado das rela@es de campo e da petrografi4 comportamento qulmico peclliar. A sua

composiçáo está distante da esperada para líquidos de mínimo, gerados por aoatexia (d.

discussão no item 55.1). Muitås das ca¡acterísticas acima mencionadas como distintivas

das rochas da série mangerítica estão ausentes nessa rocba (que, comparada às demais,

tem m¡ior Ca e Sr, maior Mg#, menor IÇ etg e nesse sentido se aproxina um pouco dos

granitóides cálcio-alcalinos). Os cotrteúdos de alguns elementos, de qualquer form4

sngerem alguma relação genética com os mângeritos médios associados (e.9., Zt; Tabela

s.2).
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Por ñm, uma das ¿ìmostras coletadas para comparaçáo no 'charnoquito'

de Machado (Choudhuri et al., 1978) (MCH41, situada na periferia da cidade) mostra

comportamento geoqufmico not¿velmetrte semelhante ao das rochas da suite mangerftica

aqui descrita (em particular as do setor C-entral), contrariernente à amostra MCH-01, que

foi anteriormeute comparada aos granitóides cálcio-alcalinos (item 3.4.4).

532. Elementos terr¡s-raras

Os resultados das análises dos elementos terras-rarris de 5 ¡mostras do

maciço Sáo Ped¡o de C¿ldas são apresentados na Tabela 8.8, e os padrões normalizados

pelo condrito de Boynton (19&l) aparecem na Figura 5.8.

Forem qn¡lisadas três âmostras de mangeritos médios, uma de cada um

dos grupos químicos (e geográficos) identificados pela quÍmica de elementos naiores.

Os padrões obtidos nas amostr¿rs dos setores Central (CA1iOb) e Oriental

çAf23lÐ são similales: moderadamente fracionados (t¿¡¡/YbN= 7,7 e 5,1,

respectivamente), e com una distinta anomalia positiva de Eu @u¡/Eu' apr. 1p). Esses

padrões são característicos de mangeritos, como é largamente ilustrado na literatu¡a

(Ormaasen, 1977;Peterse41980a). As anomalias positivas de Eu são tomadas por alguns

autores como indicativas de un componente cumulático (feldspático) imPortante nessas

rochas (e.g., Condie, 1991; ver discussäo no item 5.6.2 adiante).

A amostra de mangerito do Setor Orient¿l (C4489) contrasta

notavelmeûte com as demais (Figu¡a 5.8b): é mais rica em LREE Q-a* apr' 300), mais

fracionada 0 aN/Yb^= 13,3), e tem anomalia negativa de Eu (Eu¡/Eu'= 0'63). A química

de elementos maiores indica que a amostra C4489 pode náo ser uma boa rePresentante

de5 mangeritos típicos do setor Ocident¿t (e.g., tem menor proporçáo feldspato/quartzo,

d. iten precedente); mais aind4 a petrografia indica que ela foi fortemente afetada por

processos metassomáticos (cf. item 553). Uma maior riqueza em LREE parece

característica comum ¿65 pangeritos desse setor, como evidenciado pelas enálises de Ia
(Tabela 52); tal feiçao é, no entanto, mais pronunciada na amostra em questão.

A amostra de quartzo mangerito fino C4205 tem Padrão semelha¡te ao

dos mangeritos do Setor C-entral; a despeito de seu caráter mais diferenciado, e da falta de

sugestões, em ænnos de elementos maiores, da presença de proporções significativas de

feldspato cu-mulático, mostra rgìa anomalia positiva de Eu bastante proeninente

(Eu*/Eu'= 1,45; Figura 5.8b).
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.4' amostra de hornblenda granito enelisada (C4156, Figura 5.8c) é rica
em I-REE (Ce^ apr. 500), mostrando padráo fortemente fracionado (taJYbx= 49), em

concordâocia com seu conteúdo elevado de allanit¿- Eribe ainda uma acentuada anomalia

negativa de Eu (Eu*/Eu' = 0,39), que reflete seu ca¡áter diferenciado (SiOrapr.75Vo).

533. Comparaçáo con outras ocorr€ncias da suite Sáo José do Rio Pardo

O conjuato de dados geoqulmicos rlisponlveis para rochas da suite
rn¡nge¡ítica na região de São José do Rio Pa¡do foi apresentado por Campos Neto et al.
(1988). É possível que parte da dþersão existente nos dados apresentados por esses

autores se deva a problemas de comparagâo entre dados snalítiçss de laboratórios

diferentes, daí a opçao de se utilizar apenas os dados por eles obtidos na Memorial
University of Newfoundlatrd (MtIlÐ, Canadá- A comp¿ìraçáo entre o resultado analítico de

uma amostra de referência ¡nalisada na MUN e no Imperial College mosha correlaçáo

satisfatória (d Tabela 8.2), o que perrnite considerar reais as diferenças constatadas entre

os dois conjuatos de mangeritos. Por oulro lado, os dados obtidos na MUN referem-se

apenas a um afloramento de mangeritos (CAN13, próximo a Divinolândi4 SP) e r¡m de

hornblenda granitos (CAN8, próximo a Itobi SP). Os contrastes identiñcados na

comparaçáo apresentada a seguir, portarto, se referem exclusivamente a esses dois

aflor¡mentos, e náo serão necessariamente válidos para as diversas oco¡rências atribuíveis

à suite São José do Rio Pa¡do na região da cidade homôrin4 ainda pouco conhecidas do
ponto de vista químico.

Uma inspeçao geral dos dados químicos de Campos Neto et af (ß88)
indica o predomínio ds mangeritos levemente diferenciados na região de São José do Rio
Pardo (mangeritos com 58-62Vo SiO), ern contraste com o predomínio ¿s mangeritos

"ácidos' (modalmeatg quafizn mangeritos) em São Pedro de Caldas. Essas rochas

mostrem portanto ca¡acterísticas de termos meis 'þrimitivos" da suite, e de fato algumas

delas têm quantidades baixas de quarÞo normativo (< 5Vo), e se situam nos campos dos

monzonitos e sienitos no diagrama Q'-ANOR @iguft 52).

É' notável' nes vá¡-ias figuras apresentadas Para comParação, que as

amosüas de São Ped¡o de Caldas preenchem o hiato composicional entre os mangeritos e

os homblenda granitos descritos por Campos Neto et aL (op. cit.). Existem contudo algu¡s

contrastes geoquímicos imFortantes, de tal forma que as enálises de rochas de

Divinolândia nåo se siturm simplesmente num prolongametrto ¿o r"r¿ dLsñnido no maciço

w



loo
E*ta.^

{¡

o6 oo

.E I ¡cE¡ o å-* ¡.F 
+b

5 oo oo 'o
Þ

+r¡l|r

Fieura 5-9- Diae¡amag ID ( indice de diferenciação) x óxidoe ou elenentoo ¡nra
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Eieura 5-9- Continuação

São Ped¡o de Caldas. Algunas diferenças são sistemáticas, e bem narc¿das nos casos em

que há superposiçáo nos teores de SiOr (ou ID) de amostras das duas regioes (Figura 5.9).

O estudo de seções delgadas das ,most¡as da regiáo de Divinolâ¡dia

analisadas por Campos Neto et aL (op. cit.) revelou contrastes peüográficos importantes

eûfie os três grupos químicos de mangeritos por eles reconhecidos.

Os mangeritos "normais" (amosÍas CAN13 ab,e,c,i,d) formam um

conjunto de rochas fortemente foliadas de granulação mais fina (de fina a média até

média). As duas amostras de mangerito de 'alto Fe" (CANi3gj) são "- pouco mais

grossas (gatrulaçao média) e têm conteúdo de opacos nitidamente mais elevado.

Enquaûto isto, os mangeritos "ácidos" de baixo Fe (CAN13f,h) são grossos, isentos de

piroxênios (são, portanto, quartzo monzonitos, e¡ nangeritos retrometamórEcos), e seu

conteúdo de opacos é muito baixo. Essas amostras, às quais o autor teve acesso

recentemente, deverão ser futuramente objeto de estudos mais detalhados (qufmica

mins¡¿!, isotopia).

A Figura 5.9g mostra que os nangeritos do afloramento CAN13 tendem a

apresentar Mg# destacadamente mais elevados que os de qualquer dos grupos
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reconhecidos no maciço são Ped¡o de caldas (incluinde.se e5 m¡ngeritos do Setor
ocidental que estão meìs próximos deles neste e em outros diagremas). A exceção reside
justamente no grupo de 'alto Fe', que tem comportametrto semelhante, em todos os
diagra.mas, ¿e5 rnangeritos de São Ped¡o de Caldas.

Uma inspegão m¡is detalhada das composiçóes das amostras do grupo de
mangeritos "normais' desse afloramento mostra que duas delas (CAN13 id) têm Mg#
sensiveLneute rn¡is baixos que as demais. A compara@o com a tendência de variação
identificada tro setor C-entral do maciço São Pedro de Caldas (d amostras ¿s m¡ngeritos,

charnoquito e granito desse setor na Figura 5.9g) sugere que o fracion¡ment o "in situ" não
provoca varia@es täo importantes de Mg# (ver tambén item 5.62), e por isso essas duas
amostras são identificadas con slmbolos distintos nas Figuras 5.9 e 5.10. Por outro lado, as

composiçóes das duas amostras de 'mangeritos" gossos mais diferenciados (CAN13 tb, do
grupo baixo Fe) parecem compatíveis, ¡a maioria dos diagramas, com a de produtos de
fracionamento dos mangeritos 'hormais", embora em detalhe (eg., rela@es Ba/Sr, Figura
5.10) se note algu:rs contrastes importantes.

Os vários diagramas de compara@o quÍmica apresentados revelam que os

Mg# mais elevados do grupo de mangeritos 'hormais' do afloramento CAN13 se devem
taûto aos seus conteúdos de MgO meis altos como a FeO(t) mais baixos (Figura 5.9a"b).

AIén disto, eles têm N4 Al e Sr sensivelmente mais elevados (Figura 5.9e,d"i), e Zr e Rb
(mais discretamente, também K) meis þ¿i¡65 que o das amostras de São Pedro de Caldas

com ID equivalente (Fig*a 5.9b"j,Ð. Em conjunto, esses coûtrastes indicam que, nes

amostras de Divinolândi4 que se formarem a partir de um magma mais primitivo que as

de São Pedro de Caldas (como indicado, por exemplo, pelos Mg# meis elevados), os

feldspatos (em parte possivelmente cumuláticos) s¿s meis ricos em oomponentes de

þlagioclásio" (Na Cq Sr, Al) que de "feldspato alc¿lino'(KRb).Tal situa@o é destacada
pela própria composição normativa ¿e5 mengeritos estudados, como ilustrado pelo
diagra-¡ Q'-ANOR (a maior parte das amostras de Divinolândia se situa no campo dos

nonzonitos, e as de São Ped¡o de Caldas no dos quartzo sienitos; Figura 52) e pelo

comportametrto das rochas da suite São José do Rio Pardo em diagramas normativos Qz-
Ab-Or-(An) (ver item 5.62)

As três amostras de hornblenda gradto da região de Itobi (afloramento

CANS de Campos Neto et al., 1988) mostram maio¡ss qfinidades oom as rochas do maciço

São Ped¡o de Caldas (se distinguem da amostra de'charnoquito" médio basicamente pela
nzior razão NaÆÇ menor Al e h) qre com o co4iunto principal de Divinolândia-

Os conteúdos de 84 Sr e Rb das rochas granitóides são nuito sensíveis ao

comportamento dos feldspatos, e assim os diagramås de variação Ba x Rb e Sr x Rb
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(Figura 5.10) enfatizam adicionalmente os contrastes eûtre os nangeritos de São Ped¡o de

Caldas (mais diferenciados, com maior conterldo de Rb) e Divinolândia Os hornblenda

granitos de Itobi (afloramento CANS de C-ñFús Neto et al., 1988) preenchem o hiato

entre os chamoquitos e o hornblenda g¡anito de São Ped¡o de Ca1das, enfatizando a

tendência a aumento mais moderado do Rb relativamefts | ¡1ìminuiçio de Sr e Ba nos

termos mais fracionados da suite.

Os argumentos apresentados ¿tcina reforçam a conclusão de que as

ocorrências da suite São José do Rio Pa¡do são formadas por vários corpos discretos

cristalizados a partir de diferentes pulsos de magm4 e fracionados in situ em graus

variados. Ainda não se dispõe de levantamentos com suficiente detalhe para estabelecer a

relação de contato entre esses diferentes pulsog m¡s é certo que rochas de diferentes

grupos qulmicos podem ocorrer lado a lado, como no afloramento CAN13.

5.4. QUfoÍICAMINERAL

,45 qnálisgs químicas de minerais das rocbas do maciço São Pedro de

C-aldas foram obtidas por microssonda eletrônica no laboratório da USP' pelo autor, e no

laboratório da Open University, por AC.B.C. Vasconcellos. Os resultados obtidos nos dois

laboratórios mostram uma consistênci a razoâvel (d. item 1..4.4). Foram obtidas entre 6 e

15 a¡álises pontuais em cada uma das fases principais, nas quais se Procurou investigar

diferentes porções de um mesmo cristaf (e.g., borda e centro) e cristais em situa@es

texn]lais diversas.

As varia@es observadas em amostras individuais fs¡¡m gsralmente muito

pequeûas, exceto nos clinopiroxênios, refletindo o intenso reequilíbrio metamórfico a que

as rochas foram submetidas. As composi@es dos minerais máficos mostraú-se' de

qualquer formå, bastante interessantes como mÍÌrcadoras do quimismo notavelmente rico

em Fe* das rochas. Permitem ailda confirma¡ a distin@o de grupos químicos dentro do

maciço, $rgerida pela litogeoqufmica, e se constituem em hdicadores importantes da

diferenciaçáo dentro desses con¡rûtos.

'pa¡a facilita¡ a conpa¡asão com as análises tle rochag todo o Fe foi adnitido cono Fe2+ no cálculo do Mg#

dos minerais náficos.
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5.4.1. Feldspatos

Análises çrfmicas representativas de plagioclásios e feldspatos alcalinos

de rochas do maciço São Pedro de Caldas são apresentadas nas Tabelas C6 e C7. A
1raria{ão é notavelmentp restrita, evidenciando que as oomposÍções de.sses minerais foram

reequÍlíbradas dr¡¡anæ o metamorfis¡no.

O plagioclásio é isento de zoneamentoq e tem composição de oligoclásio

(Aqon) em todas as anostras 6s mangeritos e charnoquitoq independenæ do grau de

diferenciação. Composições algo meis sfdiç¿5 (e.g- Anp análisç 6;613¡2¡-Tabela C6) são

re,stritas a bordas de grãos em algrrmas anostras-

O feldspato alcalino perdtico também mostra Pequena variação

composicional, que reflete principalmente diferentes graus de exsolução do ooryonente

sódico. Na Tabela Q.7 são apresentadas, para cada amostra, análises de nrlcleos perdtioos

(Otnsi em gera! Or inferior a 80) e de bordas "llmpidas'dos mesmos cristais (em geral

com Or superior a 85, e até Or*), todas elas obtidas em microssonda eletrônica com feixe

largo. Os teores de Ba são um pouco mais elevados nas anostras menos diferenciadas (>

6000 ppm nos núcleos das amostras CA198b e CA110b), e tendem a aumenta¡ levemente

nas bordas lfmpidas enriquecidas no componente Or (Iabelac.T).

Serão apresentadas posteriormente evidências de que as temperahrras de

cristalização magrnátíca das rochas mangeríticas foram relativamente eler¡adas. Rochas

simílares cristalizadas a altas temperaturas e sob ændições anidras podem apresentar

oomo frse magmática um feldspato alcalino ternário (Fuhrnan et aL, 1988)' que

eventualmenæ dá origem a rochas a dois feldspatos por recristalização pós-nagnática- As

evidências tsxturais indicam qr¡e ao menos pat're do oligoclásio das rochas mangeríticas de

São Pedro de Caldas originou*e por exsoluçäo a partir do feldspato alcalino, mes llm

ç¡¡râær originalmente thipersolws'não pode ser atestado Para essas rocha,s, na ausência

de equivalenæs menos recristalizados.

SA2.Anfibólios

Os re.sultados das análises qulmicas de anfibólios de rochas do maciço São

pedro de Caldas são apresentados nas Tabelas 53 e 5.4. Estimativas pelo método de

papíke et aL QnÐ indica¡am porpor@es baixas de Fe9+; os valores mfnimos são iguais a

zÊÍo,e por isso apenas foram indicados os valores máximos posslveis na Tabela 53-.
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O anfiMlio está presente em praticarnente todas as amostras de rochas do

macigo (incluindo mangeritos e charnoquitos retrometamórfiaos e granitos), e sua

oomposição onstítui-se, assim, em um bom referencial pa¡a omparaçÕes entre essas

rochas.

Anfibólios cálcios

Os anfibólios cálcicos das facies principais do maciço são rioos em Fe

(Mgtr= ã{: Figura 5.Ua; Tabelas 53, 5.4), acompanhando o quimismo dos piroxênios e

das rocåas (Figura 5.12).De acordo com a nomenclatr¡ra de l¡ake (1978), oorrespondem a

hornblendas hastingsftica,s, com Si= 6324A5 átomosfórmula De r¡m modo geral, esses

anfibólios mostran conteúdos praticamente constantes de Ca' Na e K e variaçoes F)uoo

significativas de lln (que aumentalerremente oom a diminuição de ll[g#) e TL Aocupação

do sftio A é sempre alta (superior a 0i75 para Fe total= F.3*), refletindo os conteúdos

relativamente elevados de Na2O (apr.2Vo) e Kp (apt.t,SVo)-

A ærrespondência entre os Il{g# dos anfibólios cálcicos e o das rochas

que os contém é tal que a separação entre s6 mangeritos dos setores Central e Oriental'

zugerida pela litogeoqufmica (item 53.1), é oonfirmada pelo quimismo desses minerais.

Assin, ¡ss mangeritos do Setor Central, que têm W# rrm pou@ mais slsvadoq as

hornblendas hastingSfticas têm lì{g# entre ?5 e 18, enquanto nos do Setor Oriental esse

fndioe sit¡a-se no intervalo de 72 a 8 (Iabelas 53, 5.4; Figura 5.11a). Os anfibólios das

rochas mais diferenciadas (hornblenda granitos) do setor Central, por outro ladq podem

alcançar W# mais eler¡adog alcançando valores próximos aos exibidos pelos mangeritos

do setor Oriental (Figura 5.11a)

Uma tendência ao incremento do conteúdo de Al(total) com a dimimrição

de ll{g# é esbogda na Figura 5.11a, mas existe uma variação notável dos onteúdos de Al

em nm me$no gnryo e atê em urna me$na amostra Observa-se runa boa correlação

positiva entre o conteúdo de Alrv e a ocupação do sftio A (Figura 5.11b), embora

obn¡iamente sejam necessárias e.stimatiras do conteúdo de Fe3+ Para arraliações mais

adeçadas.

Anfibólios de duas amostras de mangerito fino (198a e 198b) foram

também analisados. Em concordância oom a composição química dessas rochas, eles

mostram lt/ryff; destacadamente mais elevados (ca 30 e 37, respectivanente) que os dos

mangeritos e charnoquitos lnormais'. Outros contrastes importantes são o menor conterldo

de Al (de tal forma que o nírmero de átomos de Si por fórmula unitária é srperior a6$, e
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as aûálises se situam no câmpo das Fe-hornblendas na classificação de l-eake, 1978) e de K
(Tabelas 53, 5.4).

For¡m ainda an¡lisados os anfibólios do hornblenda quartzo monzonito

isótropo CA,l85h. Os contrastes observados em relaçâo aos enfibólios dos mangeritos

encaixantes fs¡em; mai6¡ Mg# (comparável ao dos mangeritos finos acima, cu 3U32), e

m¡ie¡ çe¡1s6¿o de Mn (superior inclusive ao detectado em a¡fibólios das amostras com

maior Mg# do maciço; d. Tabela 53). Por outro lado, em concordância com o seu caráter

textural ígneo, são os únicos no maciço a apreseûtar zoneamento composicional discernlvel

(a composiçao de termos ext¡emos é mostrada na Tabela 53).

Composições semelhantes às dos a¡fibólios das rochas do maciço São

Pedro de Caldas (nos carnFos da hornblenda ¡¿5tingsítica 
" 

¿u ¡¿5tingsita) são típicas de

rochas da s¿¡is mangerito-granito rapakivi (e.g., Simonen e Vorm4 1969; Jaffe et al.,

1978). Em contraste, 'hornblendas" de associações cáIcio-alcalinas tèm 1ùlg#

, sistematicamente mais altos (Cz-amanske et al., 1981; Ague e Brimhal 1989).

Gruneritas

Como destacado nas descri@es PeÍográficås, a grunerita, embora ocorra

em proporçÕes mínimas, está presente em diferentes ¡""¡s5 mangeríticas do maciço São

Pedro de Caldas. Foram analisadas gruneritas de duas amostras (CA267b, mangerito rico

em Fe do extremo oriental do maciço, e CA198b, m¡ngerito fino). Em ambos os casos, os

grãos analisados aparecem na situação textural característica, isto é, como estreitas bordas

descontínuas de a¡fibólio incolor em crist¿is de ortopùoxêûio, sempre ma¡teadas por

anñbólio cálcico (verde).

.,q5 enálisgs mostram que os Mg# das gruneritas têm boa corresPondêûcia

com os da rocha e dos anfibólios cáIcicos coexistentes. As concentrações de compotentes

outros que Fq Mg e Si são baixas, exceção feita ao Mn, cuja propor@o é maior na zmostra

mais rica em Fe (0,28-0,30 átomosfórmul4 Tabela 5.4). O conteúdo de CaO situa-se ûos

intervalos 0,724,97Vo na amostra CA198b e 053-0,79Vo emCA2-6Tb.

5.43. Pimxênios

Orto e clinopiroxênios de ¡sç¡as m¡ngeíticas e charnoquíticas do maciço

São Pedro de Caldas foram analisados por nicrossonda eletrônica no laboratório da USB
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Trb.l¡ 5.3. Arìàlises quimìc¿s e numero dc úrions para Ânfibólios cjlcicos do Írådço m¿ngcnlico{hÂmoquitico SÀo Pêd'o dc Cåtd!s

CAI9tå C,{lgEå Cri4tJh CÂ4E5h C^4E9 C^61 CA¡09b
nf llf
¡-( â6 ¡l L{ ll t c)

MúO
Mgo
CaO

NârO
K:O

2,19 l.l2 1,92

9.3? 9.tó t 0-9E

24,t6 21.83 2¡,04
0,4ó 0,45 0.t8
J.99 ó.3¡ 5.t9
t0.35 t0,óó 10.79

2,03 t,74 2,03

t,28 I. t5 t.70
9?.60 9E_65 9E_43

S' 6.544 6,óEl
Âltr t,4Jó ¡,319

Ál\'r 0.2?5 0.351

Ti 0.258 0. ¡30
Fc 3.1óó 3.?l I

M¡ 0-0ól 0.059
MS ¡.399 1.461

40.E4

2.06
¡0.3 t

0,93
6,2E

10.59

2,22

¡,6t
98_3i

cà 1.73t t.766 1.8t0 1.712 t.?lt t,121 ¡,755 l,?Eó ì,75t l,?40
Na 0.6t? 0,522 0.ó16 0,ó72 0,ó61 0,614 0,599 o,J?E 0,59J 0,657
K 0,25ó 0.227 0,339 0.335 0,29E 0,2EE 0,309 0,335 0,340 0.320
ToÞl 15.7?0 15.727 l-!-9¡7 11.93? 15.874 I5.E3l ì5,ttJ t5,t4E t5.?96 ts.tf.¡
Fcrru\ 4,74 6,4ó 5.44 4.?5 6.0ó J,9E 4.48 4,3ó 3,2t 4.26

fômula¡ quihiø É bac dc 23 oxi-qùjos

7,37 2,W
¡0.92 ì0,31
26.39 2E,20
0.52 0,33
4.52 3,44

to,l8 ¡0,t2
2.I8 1,99

1.49 t.42
96 t5 98 r0

6,792 ó.37ó ó.317 ó-401 6,345 ó.32ó 6,3EE 6.i70
t.?08 l.ó24 t.óE3 1.599 t.655 t.614 t.ó12 l.ó10

0,318 0.27¡ 0.31ó 0.336 0.2E8 0.17E 0.3Elt 0.130
0,226 A-?47 0.2E0 0.250 0.32? 0,25t 0.2E4 0-274
3,1,1? 1.05E -¡,461 i.755 3.ó01 3.640 3.E60 4.052
0,1¡7 0,t2¡ 0_0ó9 0.0.45 0,055 0.0E2 0.08t 0_t2ó
I.374 t_46t l-056 0, ó o.EEó 0.791 0,49: 0_ló5

AÀ1ì's reìiä.!ås hô L.bôBlório dc M¡cr6þn¡!2 E¡clrónÉ dô DNIP¡GUSP.
n an /pl= Dúmc¡o dc ãn¿ìirs ôù indiæ¿oFnro. Fctru\= @n'.údo á\imo dc Fc2Oj Þôssítì(%). elol2do $Â!ndo o hirodo dc Pãpikc cl !t. { 19?{).

^bto 
iãç¡.! d lã.i6' hf= h¡n8c¡no fircr @r: qùat non2ln'lo iølropo. nm nr. qmD= mnBcnro ncdio. ¡rroñcrãmóíìÞ. qúnz! run8cn¡Ò hcdo_

T¡b.l¡ 5.{- Aìål$es quimjcås. número de citions para arì5bólios do m¡ciç¡ mÀnSeriti€o-châmoquitico São Pedro d€ CtldÀs

39.83 39.71
2.69 2,15
10,14 ì0,92
27,0,ì 27,32
0.41 0,61

3.73 3,33
¡0,28 10,46
1,94 I,t1
l_52 I,65

91.77 9E.02

c^11 cÂ494h CA79_r
qmnc
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ÂmorrÂ Cälg8b CÁ291b LAllob CAl2l2Â CAl2l2b CÂ2ó7b CÁ2ó7Þ (-4267c CAl56 UA2ó7b
fâcies rf mmc mmc rûnor ñmor mmor nmor hg ruDor

sio, 13,6E 40.64 40,5ó 19,75 40,0? 19,85 40,t5 39,51 39,52 49,67
Tio, 1,78 t,91 2,22 t,4s 1,96 1,94 2,08 1,34 1,54 0,08
Al,o. 9,16 t0,3t 9,91 t0,96 t0,34 10,14 9,98 10,90 lo,t I 0,20
FêO 22,07 26,32 21.17 29,72 29,19 29,53 29,62 30,45 28,80 4¡,86
M¡O 0,54 0,44 0,4ì 0,59 0,61 0,70 0,67 0,56 0,61 2,21
MSO 7,21 4,35 3,43 2,14 1,95 l,?8 l,9l 1,44 2,33 3,3ó
CåO 10,?3 10,41 10,39 10,39 10,09 10,19 10,14 10,08 10,62 0,79
N¡,O l,'14 l,9l 1,94 I,t9 l,9l 1,95 1,93 1,72 1,56 0,ß
K,O l,2i t,48 t,48 1,48 t,50 I,J4 ì,51 t.44 t,53 0,00
F ¡.d n d 0,36 0,2t O,24 n.d. n.d. 0,04 0,04 n d
Cl n.d. n.d. 0,06 0,04 0,15 n.d n.d. 0,07 o.11 n.d
O=F,CI 0,16 0,13 0,13 0,03 0,05
TotÂl 98,20 91,96 9E,01 98,5ó 9A,42 97,62 91,99 97,58 98,61 98,21

si 6,?00 6,425 6.451 6,371 6,42t 6,442 6,459 6,414 6,436 8,011
Âl'Ï 1,300 t,5?5 t,5¿9 t,629 1,573 1,558 1,54ì 1,586 1,564 0,000

2,36 2.?5
t0.62 10.2ó
2E_t9 29.90
0,61 0.92
2.08 r.5l
10,2t t0_02
t-92 2.09
l,ó7 1.55

9E.36 97 8l

)1-9 19 ?

Ti
Fe
Mn
Mg

Ca
Na
K

F
cl

0,356 0,359 0,30E 0,44t 0,384 0,3?4 0,352 0,{96
0,205 0,234 0,266 0,t?5 0,237 0,236 0,252 0,t63
2,831 3,2t0 3,693 3,984 4,00t 3,992 3,985 4,12t
0,0?0 0,059 0,055 0,080 0,0tt 0,096 0,09t 0,0?7
t,662 t,025 0,813 0,51t 0,467 0,429 0,458 0,'141

Tot3l 15,643 15,815 15,804 15,864 15,809 15,8?1 15,798 15,800 15,8t0 14,9ó6

À5 s¡¡lr$ @'!Ðo¡¡dd À æúißçào d. boEölc¡¿z h&$Dgsiúo (lãI.. l97t). d(irô C^198b (fæhoEbl.Dda) c CÁl6tb (Sùcril¡).

^¡ális 
rËliãlÈ5 Þ O!ú Uùir69.', ¡¡ElñÀ A.C. V!øÉ116.

PaE ¡ib6iåça.s rhl f¡ci.s, w T¡b.¡¡ 5-3.

¿lt

1.163 t,'t74 1,770 t,tu t,136 ì,7ós 1,748 r,75r
0,518 0,586 0,J98 0,58? 0,595 0,6 0,602 0,541
0,231 0,299 0,t00 0,303 0,307 0,318 0,3t0 0,297

0,t81 0,147 0,t22 0,021
0,016 0,0Ìl 0,04ì 0,0t9

o,3't6 0,01t
0,ì88 0,010
3,921 5,U1
0,092 0,302
0,5ó7 0,80?

1,t53 0,137
0,493 0,014
0.317 0,000

0,02r
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pelo autor, e no laboratório da Open Univenity, por AC. Vasconcellos. Os resultados são

apresentados nas Tabelas 55 e 5.6; eles são, em linhas gerais, similare5, mas ¿ enáliss mais

detalhada mostra que os dados obtidos na USP são um pouco menos precisos, e com

fechamentos menos satisfatórios, situação contornada apenas parci¡lmente com os

procedimentos descritos no item 1.4.4.

¿5 ¿¡álises de piroxênios foram obtidas principalms¡1s em ¡mostras de

mangeritos médios a grossos, rnas incluem também runa amostra ds mangerito fino
(CA198b) e uma de $rartzo monzonito ("charnoquito') fino (C4205).

Representados no quadrilátero dos piroxênios de Ca-Fe2+-Mg, os pares

orto-clinopiroxênio mostrzm evidência de equilíbrio quÍmico, e podem ser unidos por fie
lines qu.e não se cruzam (Figura 5.13). As composiçÕes são notavelmente ricas em Fe, o
que é tipicamente observado em rochas da série mangerítica (Ormaasen, 1971; Jatre et aJ,,

1978; Bohlen e Boettcher, 1981).

Em conco¡dância com a química de rochas e de anfibólios, pode-se

disti"güit um gruPo mais extremamente rico em Fe (opx com Mg# < 15, Figura 5.13),

composto basicamente por nangeritos do Setor Oriental do -¡ciço.

Os piroxênios da amostra de ma-ngerito fino CA198b destacam-se dos

demais pelo Mg# mais elevado, confi¡mando urna vez maìs o caráter peculiar dessa

2mostra Por sua vez, os pfuoxênios da amostra de quarEo monzonito fino C4205 têm

Mlg# batxo, equivalente aos valores observados no grupo mais rico em Fe; se diferenciam,

contudo, pelos teores mais baixos de Mn-

As análises individuais de clinopiroxênios mosÍam rm s5palh¡me¡fe

composicional 5ignifiç¿1ivs, mas aproximadamente linear, na dfueção das tie lines (Figu.a

5.13), evidenciando a presença de proporções variadas de ortopiroxênio em solução sólida

(e.g., Livi, 1989).

Nas aná1ises de clinopiroxênios obtidas pelo autor no l-abo¡atório de

Microssonda Eletrônica da USP (Tabela 5.5), varia@es simificativas foram observadas

entre pontos vizinhos devido à presença de lamelas de exsoluçáo ds dimsnsfrss próximas às

do feixe utilizado (apr. 2u). A situaçáo foi contornada com a ¿uáIise dos pontos mais ¡i665

em Ca" vfutualmente livres de lamelas, que fomecem portanto a comPosição da fase

hospedeira- Nas análises obtidas por AC.B.C. Vasconcellos na Opeû University (Tabela

5.6), foi ut'lizado feixe sensivelne¡¡e mais largo (da ordem de 12-15u). As variações

identificadas por este procedimento revel2m contrastes químicos entre núcleos de cristais

(menos cálcicos; isentos de lamelas de exsolução visíveis ao microscópio óptico, ou com

lamelas muito finas) e porções situadas entre lâmelas mais espessas (situadas, em geral
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próximo às bordas dos cristais maiores).

Embora sejam ¡scettários estudos detalhados de microscopia elet¡ônica
para estimativas mais precisas dos efeitos de incorporação de proporçÕes va¡iadas de
lamelas nas análises, sugere-se aqui que as composições dos núcleos mais pobres em cálcio
indicadas na Figura 5.13 sejam as mais próximas das composições dos clinopiroxênios
mag'rnáticos originais. Dessa form4 o diagrama ilustra a tendência conhecida de
clinopiroxênios progressivarnente mais ricos em Fe poderem alcançar teores cada vez mais
baixos de ca" o que é funçao da geometria do solvrs dos piroxênios (e.g., Lindsle¡ 19g3).
As composições mais ricas em cálcio, em cada amostr4 devem representar o
clinopiroxênio equiìibrado a temperatura mais baixa-

Fi¡ìI¡å 5-13- CoDposlção qu{Þlcè de o¡to e clinopiroxènios de roch€.s do Daclço
São Peò.o de Calds.6, e¡n tenrcs dos cobÞonentes llo-ß¡-Fs, ÞlotådaB no
quåd¡iláter.o Dj.-Hd-En-Fs. Iôdlcè-ae ê va¡låÇão co¡DIÐsicloDa1
identlficâdÂ êù cÀdå sDoat¡a (C4110b, 193b, ùÀ¡gerltos Þédloê do 6etor
C€ntral; C41232, 267b, Dê¡gerito8 bédios do setor O¡leDtaI; C¿198b,
Da.Dgerlto flno) e a co¡rIÐBlção þédla de alEubèê s.EostrÂs å¡ÂI1sådss no
La¡orstó¡1o da USP (clrculo8 cheios, ns¡gerltoô do seto¡ Cent¡èL;
clrcì¡lo vèzio, Eå¡Eerito do seto¡ O¡ientèl; 'x', quå¡tzo nå¡.ger1to
flno) -

As variação dos teores de cálcio nos ortopiroxênios é, contrariamente ao
que ocorre com os clinopiroxênios, muito pequena; os valores são sempre baixos,
independentemetrte do diâmetro do feixe utilizado (cf. Tabelas 5.5, 5.6). A julgar pelos

dados petrográficos (item 5.2.2), a exsoluçáo da fase rica em cálcio nesses mine¡ais foi
comparativamente mais efetiva (formando lamelas larga.s e grânulos externos), e as

composições obtidas represe¡tåm o ortopiroxênio equilibrado a baixas temperanuas (cf.
item 55.2).

Os piroxênios do maciço Sáo Ped¡o de Caldas cobrem praticamente o

m.



mesmo intervalo composicional (em termos de Mg#) observado nos mangeritos e
charnoquitos de Hopen (Noruega setentrionâl; Ormaasen, L977), nÃo alcançando porém as

composiçöes extremas dos charnoquitos de tipo tr de Hopen (e.g., ferrossilita praticamente
pur4 com MgO inferior a lVo, denvada de reações faialit¿ + quafizo). por outro lado, é
notável o contraste entre os piroxênios de São Pedro de caldas e os de þanulitos" da
região de Sáo José do Rio Pardo, anelisados po¡ Oliveira e Hypolito (L977), qule têm Mg#
distinrâmente mais elevado (variável nos ortopiroxênios, de 0,60 em rochas básicas até
0,27 em charnoquitos). A julgar por esses dados, boa parte dos 'charnoquitos" an¡lisados
por esses autores não pertencem à suite São José do Rio Pardo, -as possivelmente ao
conjunto de afinidades cálcio-alcatinas potássicas.

5.4.4. Biotitas

As rochas n¡ngeíticas e charnoquíticas do maciço São Pedro de Caldas
(e da suite São José do Rio Pardo) nunca apresentam propor@es signiñcativas de biotita"
feiçáo que as distingüe dos charnoquitos de afinidades cálcio-alcalinas potássicas presentes

no Domínio Guaxupé. Mais ainda a biotita mostr4 quase sempre que presente, claras

evidências de caráter secundário (polifásico s6 ¿p65f¡¿5 meis afetadas por
retrometamorfismo) como , desenvolvendo-se a partir de outros minerais máficos

(anfibólios, piroxênios, opacos).

Análises ¡epresentativas de biotitas das diferentes facies do maciço são

apresentadas na Tabela 5.7. Umavez mais define-se uma coûtaste nítido entre as biotitas
de5 m¡ngeritos do setor Central (Mg# > 20) e do setor Oriental (Mg# em geral <10). As
biotitas de mengerito fino CA198b tèm lÙ'dg# ainda mais elevados (atê, @- 40), e as do
hornblenda granito CA156 (rocha mais extremamente diferenciada do setor Central) se

aproximam das composi@es observadas no setor Oriental embora cnm Mg# um pouco

superiores.

A Figura 5.14a evidencia uma tendência bem marcada de enriquecimento

em Al total com a diminuição de Mg#, de forma que as composi@es das biotitas mais

ricas em Fe se distanciam do membro-fi¡al annil¿. l¡6s¡¿ as biotitas com meior Mg#
tenham mais Alrv e Alvr que as demais, a variação interna nesse grupo é tal que existe r''ma

correlaçáo negativa entre Alrv e Alu (Figura 5.14b). De fato, as varia@es observadas nos

diagramas Ti x AIN e R?+ x Alu (Figuras 4.14c e d)' sugerem que o vetor de troca
3R2+TiAlw= 3A¡vISfl que combina as substituiçóes dioctaédrica (3Rz+ =2AlvE e o

'R2+ = soma de Mg; Mn e FP+ no útio octaédrico.



Tabela 5.7. Análises químicas representativas e número de cátions para biotitas do maciço mangerítico-chârnoqultico Sâo Pedro de Caldas.

facies mf mzi mmc mmc mmot mmof mmof mmor mmor mror hg

sio2
Tio2
Al203
FeO
MnO
Mgo
CaO
Naro
K22O
BaO
Rb2o
F
cl
o:F,cl
Total

36,49
3,96

13, l3
24,02
0,26
8,42
0,01
0,06
9,40
0,31
0,07
I,17
0,04
0,50

96,E4

36,31
I ît

15,33
23,82
0 1q
'7 ,98
0 0'ì
0,lE
9,44
n.d.
n.d.
n. d.
n.d.

96.86

tQXnl
Ti
Fe
Mn
Mg

Ca
Na
K
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Rb

F
cl

si 5,687
Al 2.3t3

35,67
3,88

t3,'78
26,4t
0,l4
6,E6
0,01
0,08
E,94
0,06
0,02
0,64
0,02
0,27

96,24

35,42
4,88

13,34
21 ,28

0,17
5,5 3
0,01
0,04
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0,04
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0,099
0,464
3,131
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0,002
0,01E
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0,00?

0,5'77
0,01I

34,62
5,45

14,9 t
30,30

0,21
1,76
0,01
0,04
9,16
ît'11

0,09
0,40
0,01
0,17

97,01

5,587
2,4t3

0,363
0,384
3,060
0,051
1,828

0,005
0,054
1.850

Total 15.599 15.595

35,04
4,84

15,3 9
,o tn
0,18
3,t2
0,04
0,02
g 37
0,1I
0,04
0,40
0,04
0,18

97 .61

5,6t4
2,386

0,170
0,459
3,476
0,019
1,609

0,002
0,024
t,795
0,004
0,002

0,319
0,005

15,560

sitlo (-)

sítio A

Ms#

3 3,80
4,25

15,0E
32,4t
0,23
0,50
0,04
0,06
q o5
0,41
0,06
0,00
0,02
0,00

95.91

s,605
2,395

0,093
0,5E1
3,610
0,023
1,304

0,002
0,012
t,879
0,020
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0,380
0,0 t3

l s, s28

5,684
I,915

38.5

34,26
1g¿

t4,63
3 t,97
0i0
1,96
0,03
0,04
9,13
0,21
0,04
0,24
0,01
0,l0

96.66

5,524
2,476

0,328
0,654
4,044
0,028
0,4t9

0,002
0,012
1,865
0,014
0,009

o,202
0,003

t5,37 5

5,686 5,733

33,45
5,10

t3,94
32,22
0,24
l,?8
003
0,04
o t1
0,26
0,00
0,04
0,04

1,909

3'l .4

5,51?
2,483

0,313
o 57',t

3,845
0,024
0,132

0,007
0,006
1,882
0,007
0,004

0,199
0,01I

15,453

34,97
1',t6

t 5,53
31,91
0 15

t,4t
0,o2
0,08
g07
n.d.
n.d,
n. d.
n. d.

t,82'l

31.6

5,518
2,482

0,420
0,522
4.425
0,032
0,t22

0,00?
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I,E85
0,026
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0,000
0,006

15,464

s,6l I
t,917

26.5

ld.tq
4,13

15,04
29,67
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2,62
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945
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0,08
0,20
0,n
0,

99.95

5 5?1
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0,318
0,4'79
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0,041
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0,005
0,013
1,881
0,013
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15,544

0,02
96,34 96,70
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t,902

9.4

5,44E
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0,432

0,005
0,013
I,916
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0,000
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0,01I

15,554

5,54'l
1,906

16.0
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2,401
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0,405
4,272
0,o47
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0,003
0,025
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I,943
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5,542
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0,390
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t,931
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0,008

0,t02
0,030

15.51I
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t,951
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componente Ti-espinéIio (T'iAlrv=AlvISi) (Dymeþ 1983) podem responder pela principal

variação observada nas amostras ¿s ¡angeritos do ext¡emo oriental do maciço (CA267b,c

e CA795; Tabela 4.7). Nota-se, em contrapartida, que as variaçöes de ï nas dgmais

amostras (m¡ngerito ñno CA198b, mengerito médio CÃI?32 e hornblenda granito C4156)

têm esteita correlação com o conteúdo de cátions bivalentes octaédricos (Figura 4.14e),

sugerindo a substitui@o 2¡z+= fiE('Ti-flogopita"). A Figura 5.14f destac¿, por ñm, a
tendência usual fls rliminuiçãs do conteúdo de F com a dininuição de Mg# nas biotitas do

maciço.

S.S.METAMORIISMO

As texturas magmáticas originais e as composições químicas dos minerais

das rochas do maciço São Pedro de Caldas foram fofemente afet¿das por um evento de

deformaçáo e metamorfismo a allas temperaturas. Dessa form4 t'ma avaliaçáo ge¡al"

¡índa que sucint¿, das transformações observadas deve preceder as discussões sobre a

evoluçáo magmátiç¿ dsssas rochas. Maìs ainda a petrografia indica que rochas do extremo

ocidental do maciço foram afet¿das, embora com intensidade discret¿ a moderad4 por

metassomatismo alcalino quando da intrusão do maciço ctetácico de Poços de Caldas. En
função disto, foi incluído um item onde se discutem as evidências e a possível extensão

desse processo no maciço Sáo Pedro de Caldas.

5.5.1. A foliaçáo principal e as paragêneses de alta temperatura

Uma intensa foliaçáo tectônic4 associada a uma lineaçáo de esti¡amento

mineral, etrcontra-se irnpressa nes rochas do maciço São Pedro de Caldas.

Macroscopicamente, a foliação é bem definida pelo caráter lenticular dos ,glomerados de

minerais máficos e (em especial nos granitos e charnoquitos) do quartzo.

Um padrão geral de variação da intensidade da deformação pode ser

claramente reconhecido no maciço. As rochas do setor Central são mais foliadas, e

sofreram uma importaûte reduçáo de granula@o, enquanto nos outxos dois setores as

rochas preservam granulações grossas e (especialmeûte no setor Oriental) têm aspecto

plutônico bem definido. A folia@o acomparha os contatos do maciço, e aPresenta quase

sempre mergulhos baixos a moderados para S-SW, o que, no setor Central, define um

zoneâmento invertido, com as rochas mais diferenciadas (charnoquitos e granitos)

situando-se abaixo dos mangeritos (Anexo A). A disposição geral da foliaçao no maciço

n6



São Pedro de caldas parece condicionada basicamente por mega-inflexões tardias, a
principal delas desenvolvida nos arredores do maciço C-apituva (d. item 4.1.4), onde
local-mente registram-se mergulhos rrais acentuados. rnflexões abruptas da foliação são
identificadas naq proximidades da ZFRBG (Anexo A), refletindo a deformaçåo ao longo
dessa zona de fratu¡a- Em escala de afloramento, são observados ocasionelmente
dobramentos apertados da foliação, na escala de uns poucos decímetros, associados ao
desenvolvimento de veios de material quartzo monzonítico-granítico isóuopo, e
svs¡¡alms¡fe a transposição.

O desenvolvimento da foliação principal foi acomp¡nh¿¿o da formação
de uma matriz granoblástic¿ nas rochas, com formaçáo de oligoclásio e feldspato alcalino
rico em K e recristalização de piroxênios e anfibólios, atestando as altas temperaturas em
que ocorren a deformação. A recrßtaltza@o de ortopiroxênio foi controlada internamente
pelas baixas atividades de ItO nas rochas mangeríficas e cbamoquftic¡s, já que o
metamorfismo contemporâneo das rochas encaixantes não parece ter atingido senão

localmente a facies granulito. Ocor¡eu a temperaturas sensivelmente mais baixas que as da
cnst^liração l¡'agr¡:'âtic4 provocando sensíveis reequilíbrios químicos nos piroxênios (d.
item 5.52), com a geração de lamelas de exolução em ¡mbos os piroxênios e o
desaparecimento de prováveis pþonitas originais.

Parte do retrometamorfismo registrado localmente ¡9s mengeritos e

charnoquitos deve ter ocorrido durante o desenvolvinento da folia@o principal em
especial junto aos cont¿tos com as rochas encaixantes mais hidratadas. Não é possível

avaliar, com os dados ora ¡lisponíveis, a extensão de eventuais processos de

automet¿morfismo, resultantes da elevaçáo da a(ÌIp) (evidenciada pelo caráter mais

hidratado das rochas graníticas) nas fases finais da diferenciação magmática do maciço. É,

certo, por outro lado, que eventos posteriores à folia@o principal também provoc¿ìram

retromet¿morfismo local de rochas do maciço, seja por introduçáo de fluidos ao longo de

fraturas que fortm invadidas pelos veios de quarøo monzonitos e graniles isótropos (cf.

Foto 5.4), seja por proc€ssos metassomáticos que afetaram o extremo ocidental da

ocorrência quando da intrusão do maciço alcalino Poços de Caldas, e que serão descritos

após nma avaliação quantitativa dos parâmetros intensivos para a forma@o das

paragêneses de alta temperatura regisÍadas no maciço.

Com relaçáo aos hortrblenda qrartz-o monzonitos e granitos isótropos

presentes nos veios acima referidos os dados disponíveis sugerem ser inviável uma origem

por simples refusão de ¡6çfi¿5 mengeríticas, já que a composição modal e normativa da

amostra CA485b, estudada com maior detalhe, obvinmente não corresponfls I ds rm
líquido de mínimo. A ocorrência de plagioclásio em âglomerados granoblásticos de



formação anterior aos minerais que definem a texh¡ra magmática das rochas (cf. item
5.2.6) sugere que, se geradas por anatexia local, essas rochas contêm um importante
componente resútico.

5.52. Condições de cristalizaçáo

Como destacado acima a intensa recrisrzli?açåo observada nas rochas do
maciço São Pedro de Caldas obliterou quase que por completo a paragênese fg¡ea
original de modo que estimativas de parâmeûos intensivos baseadas em equilíbrios
qnímìsps minerais devem registrar basicamente as condições em que se deu o
metamorfismo.

Temperatûra

Os resultados obtidos para a termometria de piroxênios, baseados em
algumas das calibrações mzi5 s¡rp¡sg¿das na literatura (Wood e Banno, 1973; Wells, 1977;

Kretz.' 1982) são apresentados ûa Tabela 5.8. Vários autores têm considerado que os

resultados obtidos pelos dois primeiros geotermômetros são exagerados, e recomendam
que os valores sejam diminuídos, respectivamente, de 60 e 1000 C (eg., Wood, 1975;

Weaver et aL, 1978; Fþeiredo, 1981). De fato, nota-se que os valores obtidos pela
formula@o de Wells são sempre mais elevados (diferenças da ordem de 10 a 40o C) em
rela@o aos obtidos pelo método de Wood e $e¡n6. As temperaturas fornecidas por este

úItimo método (da ordem de 75G8ffio C), contudo, mostram-se coerentes com estimativas

obtidas para o metamorfismo das rochas encaixantes em escala regional (Vasconcellos et
at, 1991). As calibra@es de Kretz (1982) fomecem valo¡es de temperatura sensivelmente
mais baixos (em muitos casos, fuferiores a ó0@ C).

Os piroxênios do maciço Sáo Pedro de Caldas são fortemente exsolvidos,

e as temperaturas registradas pelos termômetros empregados devem refletir as condiçôes

em que se deu o metamorfismo. Foi destacado no item 5.43 que o procedimento adotado

o¿5 ¿¡álises de clinopiroxênios realizadas na Open University permitiu a ¡nálise integrada

de núcleos com lamelas muito fi¡as de piroxênio pobre em Ca- Acreditå-se, portanto, que

as composiçóes dos clinopiroxênios menos cálcicos lançadas na Figura 5.13 estejam mzis

próximas das composi@es magmáticas; de fato, a valiaç5;o dessas composi@es em funçáo

da relação Mg/Fe no diagrama 5i¡¡¡a a geometria do solvus dos piroxênios a temperaturas

da ordem de 8500 C (Lindsle¡ 1983). A extrema homogeneidade química dos
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ortopiroxênios analisados (cujas composições se situam sobre o solvus para temperaturas

da ordem de ó000 C) reflete a exsolução mais efetiva da fase cálcica nesses minerais,

registrada na formaçáo de grânulos externos e lamelas grossas (Fotomicrografia 5.1).

Uma possibilidade adicional de estimativa das temperaturas de

cristaliza@o magmática é oferecida pelos termômetros de saturaçáo. Watson e Harrison
(1983) obtiveram experimentalmente curvas de concentraçáo de Z¡ em magmas saturados

nesse elemento em função da temperatura e do fator composicion¡l M( =
Na+K+2Ca/Al'Si). O diagrama apresentado na Figura 5.15 sugere que rnasmas com

valo¡es de M equivalentes aos das rochas do maciço (em tomo de 1,1-1,3) só poderiam ter
concentraçóes de Zr (dissolvido) täo elevados como os presetrtes ¡65 m¡ngeritos (da

o¡dem de 1000 ppm) a temperaturas superiores a 9300 Ç talvez jâ próximas dos 10@ C.

Temperaturas assim elevadas não parecem incoerentes com estimativas obtidas em

intrusões semelhantes, onde se tem registrado a ocorrência de feldspatos ternários

primários (Fu}rfian et al., 1988). Deve ser considerado, contudo, que a identificaçáo de

um componente cumulático þrincipalmente feldspático) em muitas das rochas

mangerlticas do maciço São Ped¡o de Caldas (d. item 5.62) ßßitz a confiabilidade do

termômetro, urna vez que, ainda que os valores de M sejam pouco afetados, náo existe

segu¡ança de que não tenha havido alguma acumula@o de nrúo.

Pressão

Pi¡oxênios naturais de composição próxima à do membro finel f6¡¡e55i[1¿

(FeSiO3) säo raros, e sua própria existência foi questionada até meados da década de 30

(e.g., Bowen e Schairer, 1935). Os prineiros estudos experimentais sobre o mins¡al jf
estabeleci¡m que sua estabilidade era restrita a pressões elevadas (e.g., I infl5lsy s1 ¿.,

1964). Smith (197L, 1974) estudou erpermimentalmente o equilíbrio faialita + quartzo =

fer¡ossiüta a temperatuas de 750, 9@ e 10500 C, e demonstrou sua forte dependência da

pressão. A influência de varia@es na fra@o molar de Mg na ferrossilita foi também

investigad4 e o equilíbrio passou ser largamente utilizado como geobarômeüo, para a

estinativa de pressões de cristaliza@o máximas (em rochas Portadoras de faialita +

quartz¡), mínimas (em rochas portadoras de ferrossilit¿) ou absolutas (em rochas

portadoras dos três minerais em equilíbrio) (e.g., Smith, 7914;Ormaasen, L977).

Mais recentemente, o barômetro foi refinado a partir dos estudos

expermentais de Bohlen e Boettcher (1981), que investigaram a influência de P, I X(Mg)

e X(Mn) sobre o equilíbrio acima A formulaçáo Propost¿ por esses autores, bastante

sinples, adnite que os valores de P estimados para a reaçáo envolvendo membros-finais
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Tabela 5.E. Dados termométricos para piroxênios do maciço São
Pedro de Caldas.

K, solv K,tr Wood Welts
cA509b 68@
cA62 597 591 751 768cA205 507 605 777 796cA5lb 592 614 777 7gOc{293b 682 577 787 827cA110b 678 594 808 849c41232 631 608 764 775cx267b 564 614 764 771cA198b 687

Temperahras em graus cetrtígrados; termômetros utilizaclos: K:
Kfetz (1982), soh.us e trocå; Wood: Wood e Banno (1973); rir'ells
(1977). Nas expressões de Kretz, Kd: 2.0{.45+X(opx).
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Fieu¡a 5-15- Concentração de Zr ye¡sus índice U ( Na+K+2CalS i*AI ) em rochae do
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medidas experimentalmente Þa¡a váriae ternperaturas, de acordo con l,lateon
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puros (X(Fe) = 1) são diminufdos, a uma determinada T, de 0,34 kb a cada molVo de
MgSiO, e de 0,12 kb a cada molVo de MnSiOr.

Aplicando-se a formulação de Bohlen e Boettcher ("p. cit) aos piroxênios
mais ricos em Fe encontrados nas rochas do maciço São Pedro de Caldas, obtém-se
pressöes mÍnimas de cristalização (á que esses piroxênios náo coexistem com olivina
faialítica) de 7 kb a 7500 c e 7,5 kb a 8@ c. Tais valo¡es parecem compatíveis com o nível
crustal em que se encontra o maciço, e com os registros de pressões de cristalizagâo
elevadas encontrados em granulitos situados em seções mais profuadas do terreno
alóctone (Vasconcellos et at., 1991). Sugerem também que os valores da ordem de 4 kb
estimados a partir do conteúdo de Al em hornblendas de granil6¡¿s5 cálcio-alcalinos
vizitrhos pela formulação de Joh¡son e Rutherford (1989) (item 4.5.2) são excessivamente

baixos.

Condiçóes redox

Não foram feitas enálises químicas dos pares maenstita-ilmsnita

coexistentes que aparecem nas rochas do masiço São Pedro de Caldas, o que inviabiliz4
pelo momento, a determinaçáo quantitativa das condiçôes redox em que elas crislâli"arâm-
A presença de minerais máficos notavelmente ricos em Fe, e a coexistência de ilmenita

(em geral predominante entre os opacos) com magnetita rica em lemelas de exsolução

(originalmente, portarto, rica no componente ulvospinélio) indicam claramente que as

¡9sl¿5 g¡'i5t¡lizqram sob baixas fOr.

A análise do equilíbrio ilmeniø + hedenbergita = titanita + m¡gnedra +
quartzo (Wones, L989; cf. Figra 427) sugere cristalizaçáo sob coûdiçöes próximas às do
tampão OFM já que titanit¿ primária näo ocorre nessas rochag a fua$;o molar de

hedenbergita no piroxênio é elevada (em alguns c¿tsos, apr. Q9), e a itms¡lþ f,

aparentemetrte quase pura- Valo¡es muito baixos de fO, såo tipicamente referidos em

ocorrências de rochas semelhantes þróximos aos do tåmpão QFM ou mesmo meis baixos;

e.g., Fuhrman et al., 1988; Kelfte¡ s T indsley, 1989).

5.53. Efeitos metassomáticos provocados pela intrusáo alcalina de Poços ile Caldas

Referências a ocorrências de rochas melåssomáticås ('fenitos') nas bordas

da intrusão alcalina de Poços de Caldas sao encontradas em alguns dos trabalhos pioneiros

que versar?m sobre a geologia da região (e.g., Ellert, 1959). Mais recentemente, o Projeto
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Sapucal (cavalcante et al., L979) delimitou na região áreas suposramente ocupadas por
essas rochas, uma delas coincidente com o extremo oriental do maciço mangerftico-
charnoquftico São Pedro de C¿ldas.

Sâo pouco claros os critérios utilizados pelos autores para identificar ''ma

origem metassomátic¿ para essas ocorrências, mas em alguns casos eles parecem ter se
baseado no caráter pobre em quartzo das rochas. Levantamentos posteriores têm
evidenciado, contudo, que a escassez de quartzo é c¿racterística original das rochas
tomadas por esses autores como metassomáticas (os sienitos do maciço ped¡a Branca
(Winters, 1981), e s5 mengeritos do maciço São Pedro de Caldas), de tal modo que
processos de 'dessilicifica@o" de rochas granitóides em larga escala podem ser descartados
na região.

Du¡ante 95 ¡¿þalhos rotineiros de petrogra.fia executados para a presente

tese, contudo, foram encontradas evidências de importantes nsdifis¿çóg5 textuais em
rochas sieníticas (do maciço Pedra Branca) s 6¡ngeríticas (do maciço São pedro de
Caldas) situadas nas proxirnidades da intn:são de Poços de Caldas, que fornecem
elementos para nma avaliação sobre as características e a extensão do metassomatismo
associado a esse maciço alc¿lino.

Em algumas amostras do maciço sienítico Pedra Branc4 estudadas

du¡ante um programa de reconhecimento pata comparaçáo com as rochas do maciço
GFituva (ver capín:lo 4), foram encontradas pequenas quantidades de rninerais máficos
alc¿linos (em especial arfredsonita e egirina) de carâter nitidamente secundá¡io. A
possibilidade de que o desenvolvimento dessas fases pudesse estar relacionada à interação
com fluidos residuais provenietrtes da própria intnrsão sienítica seri4 em princípio,
aceitÁvel, dadas as afinidades alcalinas do maciço. Ocorre, Do entanto, que as ocorrências
desses minerais se restringem a âmostras situadas nas proximidades do cont¿to com o
maciço alcalino Poços de Caldas (no máximq a umas poucas centenas de metros do
contato). Mais ain&, a composição química obtida para uma dessas egirinas é bastante
peculiar por seu conteúdo ¿nem¡l¡ms¡fg elevado em Ti (Tabela C.4), que remete às

egirinas tardias de algumas facies miasquíticas de Poços de Caldas (nbricb, 1983), e
parece dewinculada de eventuais tendências evolutivas do maciço Pedra Branca (d
análise ds soda-diopsídio desse maciço; Tabela 4.7)

Uma descriçao mais detalhada das transforma@es texturais observadas

nos sienitos do maciçn Ped¡a Branca foge ao escopo desta tese. Cumpre destacar, no
enlånto, que, embora não mencionadas por Winters (1981), elas se encontram cla¡anente
referidas, ainda que de passagem, no Relatório Final do hojeto Sapucaí (Cavalcante et al.,

i979, p. 85).
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o extremo ocidental do maciço mangerftico-charnoquftico Sáo Pedro de

Caldas é mapeado pelo Projeto Sapucaf como þlauenitos gnáissicos', que são referidos

como nocorrên.¡u 6¿ pitinha", marginal à porçáo nor-oriental do maciço de Poços de

Caldas. As fei@es atribuldas ao metassomatismo alcatino (uma suposta "dessilicificaçáo

em menor grau' que a alcançada em Ped¡a Branca) não podem ser consideradas colretas;

como já assinalado, o ca¡áter comparativamente pob¡e em quartzo (composiçáo 'quartzo

sienítica") é feíçãto orisinal e cåfacterística das facies mangerídcas do maciço Sáo Pedro de

C¿ldas.

Não são oferecidas nos relatórios daquele Projeto descrições texturais

indicativas de transformações metassomáticas (cf. Cavalcante et a],, 7979, p'86)' Ocorre

que justameûte em algumas Polções dessa "ocor¡ência', exposta em excelentes cortes na

Rodovia FjF.-?ÁT, as evidências de metassomatismo alcalino sobre as rochas mangeríticas-

charnoqulticas são inequívocas. AsPecto notável é que tais evidências são etrcontradas,

ainda que em graus variados, por uma faixa relativamente l¿Irg3' qlre se estende por toda a

descida da serra, até a distância ðe apt.2 Ì:m do contato extemo do maciço Poços de

caldas (Figura 5.16). Feições semelhantes são efetivamente obsewadas em algumas

amostras espalhadas por toda a termina@o ocidental do maciço mangerítico-charnoquítico

São Pedro de Caldas, que acompanha o Serrote do Maranhão com direção NNW (Anexo

A).

Discutem-seaseguirasevidênciaspetrográficasegeoquínicasparao

processo metåssomático. As evidências petrogáficas são certâmeûte as mais sieDific¿tivas'

As mudanças químicas constatadas sâo, no gera! muito discrelås: a composição global das

rochas foi muito pouco alterada, de modo que não se justiñca denominá-las "fenitos"'

Evirlências petrográfi cas

o contato nor-oriental do maciço Poços de caldas, que constitui o limite

ocidental da ârea mapeada neste trabalho (Anexo A), é em geral de dificil delimitå@o em

detalhe. Diques de tinguaíto invadem as rochas encaixantes a cetrtetras de metros da

intrusão alcalina (ct Fúlfaro, 1975), e sua densidade aumenta em dire@o ao contato

extertro do maciço, de t¿l forma que em algus locais se enconÍa uma alternâ-ncia de

.apófises" de tinguaíto e rocha encÍrixante (d. ilustraçao em H'Ulbric\ 1984' p. 444 a Ç

07).

NoperEldaRodoviaBP.-2ßT,asprirrreirasocorrênciasderocha
encaixante a leste do maciço Poços de caldas (descendo a serra) são observadas no ponto
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C4483 (Figura 5.16), e aparecem como estreitas faixas isoladas em meio aos tinguaftos.

Amostra coletada nesse polto tem cor esbranquiçada (contrastada com as cores das

demais rochas 'ganitóides" da região), e mostra evidências texturais de metassomatismo

muito avançadas, de modo que é dificil identific¿r o seu caráter original. Os minerais

principais são plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo e biotita; anñbólios e piroxênios

cálcicos estão ausentes. A biotita de cor alaranjada, mostra-se intensamente recortada por

fraturas largas preenchidas por mineral opaco e qÐafiza. Cordões formados principalmente

por anfibólio sódico (arfuedsonita? com pleocroísmo verde-azulado a azul-violáceo) e

epidoto, com freqüência acompanh¿dss por carbonato, preenchem fraturas, ou circu¡dam

os grãos de quartzo (Fotomicrografia 5.4). Outras transformações encontadas na mesma.

âmostra são a htensa sericitiz-açao dos plagioclásios e a presença ocasional de

pseudomorfos de mica verde-clara rica em inclusões de opaco.

Na seqüência da descida da serr4 as ¡ochas encaixantes do maciço

alcalino podem ser perfeitamente identiñcadas como mangeritos-charnoquitos médios a

grossos com folia@o evidente, mas pouco acentuad4 e algumas intercalações de rochas

páissicas e anfibolíticas (em especial no ponto 485), nas quais elas são intrusivas. São

várias as exposições de rocha fresc4 e lma feição notável é a cor predoninante dos

6"ngeritos, verde-acinzentado-clara (que localmente pode chegar a '''m vermelho-

arroxeado), em marcirnte contraste com a cor verde-escura dos mangeritos "normais" (d.

descri@es no item 5.13). A evidência petrográfica mars contundente da infilû'ação de

solu@es alc¿linas (sódicas) nessas rochas é a presença de minerais máficos alcalinos

(notadamente a arfredsoniø) substituindo parcielmente os anfibólios cálcicos originais. Se

no c¿tso das ocorrências análogas identificadas em amostras do maciço sienítico Pedra

Branca era em princípio concebível que tais minerais refletissem intera@es das rochas

com fluidos residuais do próprio m¡gm¡¡i5¡s sienítico (ver contudo eviências em contádo

assinaladas anteriormente), neste caso tal hipótese é insustentável Conforme se

argument¿ no item 5.3.1, a diferencia$o magmática no maciço mangerítico-charnoquítico

se dá no sentido de rochas de caráter peraluminoso, fato que se coaduna com o padráo

identificado em inúmeras ocorrências similares já descritas. Cabe insisti¡ que os minerais

alcalinos são encontrados exclusivamente nas porções próximas à intrusão alcålina

O aparecimento de minerais máficos alcalinos é acompanhado por outras

trarsforma@es mineralógicas importantes (anfibólios parcial ou totalmente

pseudomorfoseados em associações minerais de baixa temperatur4 surgimento de

carbonatos, etQ, que também serão descritas na seqüência

Em muitas das amostras estudadas (ver distribui@o na Figura 5.16) foi

assinalada a presença de anfibóüo sódico azulado, fortemente pleocróico, em fraturas e/ou



¿s'zs'w

Fisura_5- 16- Dietribuição dae åmoetrae de rochae dos maciços são pedro decaldas e Ped¡a Branca com evidências texburaie de tra¡sfornacàee debålxa tenperatu-ra (netaeeonáticae ) noe a¡redoree Ao nacfco åicaffnoPoços de Caldae. Sírnboloe: círculoe cheioe, anfibóiio eódico(arfvedsonita) presente; círcur.os vazios, a¡fvedsonita 
"o"".ri. 

(apenas
pseudonorfismo do anfibólio cálcico (actinolita+ epidoto+ biotità). são
delineados os contornos dos naciços poços de caldae (pc), são pedro de
Caldas (SPC), Capituva (CP) e Pedra Bra¡ca (pB).
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tras bordas de cristais de a¡fibólio cálcico (hornblenda hastingsltica) de rochas

m¡ngeríticas-charnoquíticas (Fotomicrogaña 55). Trata-se aparentemente de

arfvedsonita que não fel ¿¡:lis¿d¿ em microssonda eletrônica, mas é opticamente muito
semelhante à identificada no maciço sienítico Pedra Branca- Os crisrâis de a¡fibólio cálcico
mais alterados mostram também uma grande quantidade de pequenos crisrais de óxido

opaco, seja tras frafuras, seja concentrados junto aos ser¡s contatos externos. Em aJguns

casos onde a útera@o foi mais intensa, a arfuedsonit¿ presente nas bo¡das do anñbólio

élcico pode estår intercrescida com pequenas guantidades de mineral prismático verde,

pleocróico, identific¿do como egirina

Outro tipo de alteração do a¡fibólio cálcico bastante comum, inclusive em

algumas rmostras onde aparece a arfvedsonita" são agregados de minerais firos, que em

alguns casos substituem totalmente o mineral original, dando origem a pseudomorfos. As

paragêûeses observadas nesses pseudomorfos incluem nonnalmetrte epidoto, biotita

ewerdead4 carbotrato e opacos, que podem ser acompânhados de alguma actinolita,

clorita albitA quartzo, muscovita, possível titanita (ou anatásio?), ou mesmo alguma

arfuedsonita @otomicrografia 5.6). Diversos tipos de pseudomorfos podem ser definidos,

em função de variaçóes nas propor@es das fases acima-

Os plagioclásios de quase todas as amostras mostrrm saussuritizaçao mais

ou menos intensa; os grãos sáo tuwos, refletindo a alteração para sericitå, c¿rbonato e

epidoto. Em certos cåsos, grãos xenomórficos relativamente grandes de epidoto aparecem

dentro do plagioclásio (e.g., ¡ms5¡¿ CA485a). Na amostra C4489, é nítida a substituição

do plagioclásio, a partir das clivagens, por biotita verde e ca¡bonato.

Entre outras transforma@es observadas, cit¿rn-se ¡inda:

-substituiçao de biotita marrom por cloriø verde<lara (com inclusões de

mineral de Ti: titanita?) ao longo de clivagens; feição semelhante aparece em anfibolito

(amostra C4488Ð, mas o filossilicato verde-claro tem birrefringência elevada (equivalente

à da muscovita);

-aparecimento de massas irregulares, com intercrescimentos de carbonato,

eg¡rinz e quartzo. A egirina tem hábito variado, por vezes prismático, mas principalmente

formando cristais aciculares, por vezes agrupados em feixes (Fotomicrogra.fia 5.7). O

quartzo, Iímpido, pode ter inclusões fluidas de tamanho relativamente grande (visíveis ao

aumento médio do microscópio), disposøs muitas vezes em trilhas.

Merece destaque, finalmente, a venulaçáo observada em quase todas as

seções examinadas. Trat¿-se de vênulas em geral muito finas que atravessâm a roch4

localmente se ramificando, e que parec€m ter se constituído no c¿nal m¡is importante

(rinico?) para a percolação dos fluidos metassomáticos (ver adiante). São preenchidas por
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Fotmicrografia 5-4. Feiçõee de metaseonatleno na amostra C4483. Na ¡¡orção
central, crlstal de quartzo é eubetitufdo, naa fraturas, IÐr agregado de
epldoto (relevo nale alto) e anflbóllo eódlco arfvedsonftlco. Oe crletale
de blotita alaranJada eão nulto fraturadoe e rlcos en "inclueõee" de
guartzo e oÞaco. N//. O lado nenor da foto corresrpnde a 3,7 nn.
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FotæLcrografla 5-5- Gbletale de hornblenda haetingsltlca Iurclalnente
eubstltuídoe, ao longo de fraturas, ¡¡or anflbóllo eódtco arfuedeonftico
(azulado). Material olnco nrlrnrnrlento tantÉn ocul¡a as fraturae, em
eepeclal no crlstal que aÞarece no ca¡rto lnferior da foto. lÍangerlto
retronetamórfico C4489, N//. O lado nenor da foto corresponde a 0,92 nm-
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Fotmicrografia 5-6- Pseudonorfo desenvolvido eobre hornblenda,biotita castanho-esverdeada fina, carbonato, epidoto,
anfibólioe cálcico e eódico (actinolita, incolor, e
esverdeada). Anostra CA485e, ìI//. O lado nenor da foto
0,92 nn.

Fotmicrografia 5-7- Egirina prienática a acicular (em ¡¡arte forua¡rdo feixes)
aeeoclada a carbonato, Jt¡tto a crietal de arfvedaonlta (abaixo, azulado,
mas con tone variadoe). Man8erito retronetanórfico cA4g5e, N//. o lado
menor da foto correslÐnde a 0,92 nn.

conlpeto por
ol¡aco8, e

arfvedeonita,
correelÐnde a
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mins¡alogi¿ variadq de baixa temperatura, principalmente carbonato e sericita" aos quais

podem se juntar epidoto e albita quz¡ndo atravessÍrm plagioclásios. Notável em algumas

amostras é o condicionamento da presença de arfsedsonita (nesses casos presente em

proporções mínìm¡s) a fratu¡as do a¡fibólio þ¿5tingsítico original localizadas no

prolongamento dessas vênulas (Fotomicrografia 5.8).

Uma úItima feição dipa de destaque sáo os cordões irregulares de

material pulvurulento (opaco ou de cor alaranjada inte¡sa: hiróxidos de Fe?) que

preenchem fraturas ou se dispõem entre gráos em amo5¡¿5 mais intensamente alte¡adas.

Nas amostras coletadas no afloramento C4494 (Rodovia BR-2ó7; mais

distante da intrusão alcalin¿), a cor original d65 mange¡itos (verde-escura) está preservada-

Ao contrário das demais rochas do perfil ocorrem ainda relíquias de piroxênio, que são

parcialnente afetados, junto com a hornblenda hastingsltic4 por transforma@es de baixa

temperatura (e.g., parci¡lmente substituídos por Fe-actinolita). Não são encontrados

minerais máficos alcalinos, mas algumas das alterações anteriormente descritas são

evidentes (em especial o apalecimento de biotita verde-escu¡a em pseudomorfos ou

mesmo substituindo parciatnente algms cristais de plagioclásio).

Eviilências geoqulmicas

Os dados químicos coletados para o presente trabalho, embora não

di¡ecionados especificamente para o problema do metassomatismo das rocbas encaixantes

do maciço alcalino Poços de Caldas, sugerem que as morìifica@es químicas produzidas

pelo processo forrm em geral muito pequenâq. As análises obtidas em 2mostras do Setor

Ocidental do maciço São Pedro de Caldas (cjl item 53.1) não evidenciam modiñcações

atribuíveis ao metassomatismo no quimismo de elementos maiores, muitO embora essas

amostras exibem, em lâmin4 algumas das texhrras de substitui@o descritas acima- De fato,

coûquanto os mangeritos desse setor constitutm um grupo químico distinto dentro do

m¿ciço, os teores de alguns elemeûtos claramente introduzidos no sistem4 como o Nq são

muito parecidos com os encontrados em amostras texturâlmeûte inalteradas (cf. Figura

5.6). Tal comportamento revela que o volume de naterial introduzido foi em geral

i¡suficiente para afetar o conteúdo de elementos maiores. Fica claro, portanto' que apenas

alguns elementos-traço exE'emamente abundantes no fluido metassomático (e

paralelamente pouco abunda.ntes nas rochas por ele afetadas) poderiam testemunha¡ o

Processo.

A Figura 5.17 é um spideryrøn otde são comparados os conteúdos de
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algu-ns elementos incompalveis de uma amo56¿ ds mangerito do setor Oriental do maciço
Sáo Pedro de Caldas (C^1232) com os da amostra C4489, 'm mangerito de cor vermelho.
arroxeada do setor Ocidental obviamente afetådo por tralsformaçÕes metåssomáticas. O
enriquecimento relativo em alguns elementos (em particular, os terras-raras leves e
intermediários, Nb, Y e, em menor graq Rb e Sr) Da amostra C4489 não encontra
explicaçöes óbvias no padráo evolutivo identificado no maciço, e pode ser devido ao

metassomatismo. De fato, trata-se de elementos muito abu¡dantes em rochas do -aciço
Poços de Caldas (e.g., Ulbric\ 198a), e presumivelmente também em fluidos dele

derivados.

Aparentemente, o processo metassomático, embora identificado em utna
extensão areal e¡p¡essiva (se comparado ao que se observa em outros maciços alcalinos de

composiçáo essencialmente "nefeli¡a sienítica'), não foi epaz de gerar transformaçÕes

quÍrnicas significativas nas rochas encaixantes, ao menos na átea estudada- As evidências

texturais atestam que as transformações mineralógicas raramente chegaram a ser

pewasivas, e em muitos casos foram francamente controladas pela injeção de mate¡ial
através de vênr¡las. Dessa maneir4 o intenso fraturamento das rochas encaixantes qlrando

da intrusäo e colocação do maciço alcalino exetceu um controle predominante sobre a

extensão do fenômeno, condicionando a passagem dos fluidos (e de maemas,

represent¿dos pelos incontáveis "diques" tinguaíticos gue invadem as rochas pré-

Cambri¡nas "s proximidades do maciço).

A investigaçáo mais ds+qlh¿d¿ das condi@es em que ocorreu o processo

metassomático e das modìfica@es por ele provocadas requer estudos específicos de maior
fôlego, que determinem a composigão da fase fluida (a partir de estudos de inclusões

fluidas e sólidas) e o quinismo de ninerais e ¡ochas envolvidos (incluindo alguns

elementos-traço adicionais, como F, Cl, U e Tb cuja abundância nos magmâs alcalinos era
possivelmente sensivelmente mais elevada que nas suas rochas encaixantes).

5.6. EVOLUÇÁO MAGMÁTrCA

5.6.1. Gênese da séúe nangerftica: uma revisão ila literatura

O conjunto de rochas plutônicas presente em províncias aûorogênicas

proterozóicas inclui uma imFortante variedade de tipos petrográficos, Que forrm reunidos

por Anderson (1983b) em rmra "trindade ano¡ogênica', composta pelas séries anortosltica

(anortosito-norito-üoctolito), mangeítica e graníncz de afinidades rapakivi. Como regra



geral, as rochas básicas e intermediárias, das séries anortosftica s mangerftic4 são mais

abundantes em nfveis crustais mnis profundog enquanto os granitos rapakivi predominam

largamente em nfveis rasos. De Eralçer maneir4 são relatir¡amente oomrms os exemplos

em que rochas das três séries ocorrem intimamenæ associadas, por vezes fazeodo parte de

nm mesmo complexo plutônico. A gênese de cada uma dessas séries e suas rela@es

mútuas tem sido, desde o infcio do séanlo, tema de intensa disorssão, e alguns aspectos

mais relevantes serão abordados a seguir.

A relagáo anortosito-mangerito

A controvérsia sobre as relações genéticas entre anortositos s mangeritos

tem se mantido desde que Bowen (1917) propôs flue se tratava de um¿ única série

comagmática hipótese posteriormente defendida por vários autores @hilpotts, L966;

Wheeler, 1968; de Waa¡d e'Wheeler, ITIL1' Fr¡hrman et al., 1988), e contestada por outros

@uddington, t939,1968; Emslie, t978,L91;Anderson, 1983b; Kolker e Undsle¡ 1989).

Embora a origem dos anortositos seja ainda pouco cla¡a sob alguns

aq)ectos, estudos geoquÍmicos e isotópicos têm demonstrado $ra origem cr¡mulática a

partir {s megmas básicos de origem mantélica þredominantementg basaltos de alto

alumfnio: Emslie, 1978; Morse, 1982). Ao mesmo tem¡ro, os exibem

comumente razões rzSr/sSrqo¡ um pouoo meis eler¡adas, e o comportamento de alguns

elementos-traço tem mostrado ser inviável uma consangüinidade com os magmas parentais

da série anortosftica (e.g., Mone,lg{2;Ashwal e Wooden, 1983).

Um aspecto central na questão do relacionamento entre as séries

anortosltica s mangerftica é o significado das rochas intermediárias entre elas (iotunitos ou

ferro-dioritos), gue ocorrem quase Ere invariavelnente na associaçãq embora geralmente

em pequenos volumes. Em muitos casos, tem se demonstrado que a complexidade do

contato entre as rochas mais ácidas -charnoquitos ou granitos) e os ferro-

dioritos deve-se à intrusão contem¡rorânea dos dois magnas, qre pode gerar estnrtr¡ras de

commfuryling e misturas tocais (Wiebe, 1980, 1984: Kolker e Lindslen 1989).

As ca¡acterísticas qufmicas dos ferro-dioritos (e.g, Fe total, Ti e P altos,

Mgbaixo, NøO apr.3$Vo,K2Oapr. L,SVo) sãosimila¡esàsdeprodutosdefracionamento

fls magmas tolefticos. Pa¡a Emslie (1978), os ferrodioritos (iotunitos) seriam megmas

residuais gerados por fracionamento a altas pressõeq dominado por olivina e ortopiroxênio

(o qr¡e impediria o empobrecimento em Sr e Eu) a partir de um mâgma que anteriormente

teria dado orþem aos magmas parentais dos anortositos. Mais recentemente, tem-se



admitido que a zupressão de anomalias fortemente negativas de Eu em lfquidos ta¡dios da

série anortosftica poderia resultar do efeito de fracionamento conjunto (cotético) de

plagioclásio e a"8irta, eventualmente acompanhados por apatita ao final da cristalização

(Morse e Nolan, 1985), ou ainda da existência de anomalias positivas no magma inicial
(Kolker e Lindsley, 1989).

Em resumo, a interpretação de que as séries anortosftica s mangerftica

derivam de magmas primitivos distintos tem sido favorecida em muitos dos exemplos

estudados nos últimos anos. Pa¡a muitos autores, os rnagrnås mangerftícos se originam por
fi¡são de material da crosta inferior (em condições de baixa a(Hp) e temperahrras muito
elevadas), indr¡zida pela invasão (e wdspløinò de magmatismo básico do manto. Em
alguns casos, contudo, a diferenciação desses mâgmas básicos pode gerar produtos muito
semelhantes às rochas da série mangerítica (iotunitos, ou mesmo s), e a ñ¡são de

protolitos muito pouco evolufdos þasálticos sL) na crosta inferior pode gerar "mangeritosn

relativa.mente básicos, comparáveis às rochas ferro-diofticas (Kolker et al., 1990).

A relaçáo mangerito-gnanifo rapakivi

Ao propor a sua "trindade anorogênican, Anderson (1983b) admitiu uma

origem particular para øÃa rrm¿ d¿5 séries que a compõem- Enquanto a série anortosltica

se forma¡ia a partir ds megmas de derivação mantélic4 as séries mangerítica e granftica

rapakivi teriqm ambas origem por anatexia crustal mas a partir de materiais distintos. Pa¡a

esse autor, a fonte mais provável para um magma granltico rapakivi primitivo seriam

rochas meta-fgneas de composigão tonalftica-granodiorítica, anjo pequeno conteúdo de

âgaa restringiria a proporção de ñ¡são (7G30Vo), reqpondendo assim pelas composições

próximas ¿e mínimo no sistema granítioo, potássicas e ricas em Fe desses magmas. Qg

mangeritos deriva¡iam de rnagmås gerados por fusão parcial de fontes crustais já
previamente fundidas (granulíticas residuais, pobres em çrarEo), similares à fonte

proposta para os granitos de tipo Apor Collins et at (1982).

Ao contrfuio do çe ooorre no relacionamento entre mangeritos e

anortositos, contudo, em muitos casos onde rochas mangeríticas e granitos rapakivi se

associam em nm mesmo complexo fgneo não existem evidências mais decisivas de q¡re

ambos não derivam de um mesmo magma parental Muitas ocorrências de mangeritos

mostram diferenciação ín sítu para granitos que são, sob o aspecto químico e mineralógico,

indistingüfveis dos rapakivi (Buddingtoa 1939; Petenen, 1980a"b). Mais aind4 em

províncias rapakivi ocorrem inva¡iavelmente eçivalentes de baixa pressão þortadores de

faialita) dss mangeritos, referidos oomo 'adamellitos" no Canadá @mslie, 1980) ou



'tirilitos" na Finlândia (Vorm4 L976; Haapala e Rämõ, i990; Rämö, 1991), que se

comportam como termos "mais primitivos" da série granitóide.

Claramente, as rochas das séries mangerltica e granítica rapakivi mostrrim

indícios de relacionamento genético, que refletem sua derivaçáo a partir de magmas

gerados por processos similares þor anatexia crustal a altås temperaturas e sob condições

razoavelmente anidlas e redutoras, próximas ao tampáo OFM). A e4p2nsão do volume de

liquidns do quartzo no sistema Qz-Ab-Or-An-HrO em decorrência de aumento da pressão

litostática tem sido reconhecida em vários estudos experimentais (e.g., I-¡¡th et al., t964;
Ebadi e Johames, 1991). Dessa form4 pode-se prever que, sob pressões elevadas, as

composi@es de mínimo Do sistemâ granítico serão relativamente pobres em quartzo, e

relativamente ricas em potássio (Wendlandg 1981; Ebadi e Jsþanns5, 1991; Emslie, i991).

Em lìnhas gerais, magmas graníticos rapakivi podem mostrar uma ampla

gama de rela@es com os magmas "intermediá¡ios'parentais para as rochas mangeríticas:

1- fusão menos avançada de um protolito similar;

2- fr¡são fls rrm protolito mais "evoluído';

3- fracionamento a partir do mesmo maqna parental

Cada uma dessas possibilidades pode ser válida en exemplos especfEcos,

e precisa ser investigada a partir de dados de campo e geoquímicos de detalhe.

5.62. A série mangerfticå na rcgiáo ile Sáo José do Rio Pardo

Nenhuma ocorrência de rochas da série anortosltica ou de rochas

intermediárias associadas ao fracionamento de magmas primitivos dessa série (jotunitos)

foi encontrada até o momento na â¡ea de ocor¡ência da suite São José do Rio Pardo.

Numerosos co{pos básicos meta-plutônicos ocorrem por toda a reg¡ão entre Campestre e

Poço Fundo, m¡s alguns estudos de reconhecimento (Choudhuri e Szabó, 1982) parecem

apontar para idades de intrusao mais ¿nflg¿s que as admitidas para a suite. Chmpre

destacar que, conquaûto um vÍnculo de consangûinidade entre as rochas da série

anortosítica s 99 mangeritos mostre-se duvidoso, não parece improvável que rochas dessa

série (anortositos s./. e/ou jotuaitos) ve¡hem a ser encontradas em trabalhos futu¡os na

região, inclusive em fu¡ção da necessidade de uma fonte de calor para a gera@o do

magmatismo São José do Rio Pardo: é bem estabelecido na literatura que a invasão de

magmas básicos mantélicos pode ser um mecanismo bastante efetivo de aquecimento da

crosta inferior (e.g., Huppert e Spark, 1988; Haapala e Rämo, 1990).



Algumas evidências de que (ao menos local-mente) as rochas granfticas da

suite São José do Rio Pardo (quimicamente equivalentes a granitos rapakivi) fora.rn

produzidas por fracionamento magrn âtica in siu dentro de extersos co{pos tabulares for,-
já adiantadas, e serão testadas a seguir.

Infer€ncias a partir de diagramas normativos Qz-Ab-'Àn-Or-ftIrO)

A Figura 5.18 mostra as composições normativas das rochas do maciço

São Ped¡o de C¿ldas e das rochas da suite Sáo José do Rio Pardo an¡lisadas por Campos

Neto et al. (1988) projetadas no sistema haplogranítico (Qz-Ab-Or), onde aparecem

indicadas as posi@es do ponto de mínimo granítico a pressões lstais de 10 e 5 kb, para

a(IIzO)= 1 (Inth et a7., L9&), 0,5 e 03 (Ebadi e Johannes, 1991). A observaçáo do

diagrama evidencia que as rochas meis primitivas da suite (as da regiäo de Divinolândia)

derivaram de magmas que se situavam no volume de fase dos plagioclásios

(independentemente de te¡em maior ou menor componente cumulático), e que as rochas

do maciço São Pedro de Caldas tive¡em sua cristaliz¿çáo controlada por um vale termal.

É também evidente que as composi@es das to.¡¿5 ¡angeríticas são mais

pobres em qvarvß que os mínimos inferidos para o sistema haplogranítico a 10 kb. Não se

dispoe de dados experimentais para a posi@o fls mínimo a pressões litostáticas mais

elevadas, mas a tendência geral de ¡liminui@s dos conteúdos de quarøo com o aumento

da pressão é claramente erpressada pelos dados ora existentes (Ebadi e Johannes, 1991).

Aparentemente, portanto, se os Íragmas parentais da suite ti¡ham composi@es próximas

¿6 mínims no sistema granítico, eles devem te¡ sido gerados a pressões ¡lgo superiores a

10 kb, embora claramente o conteúdo de quarÞo das rochas m¡ngeríticas menos

"diferenciadas" seja em parte devido à presença de um componente cumulático importante.

A posiçáo do vale termal inferido pela disposição das nnálises no

diagrama Qz-Ab-.Or é praticamente coincidente com a posi@o estirnada para a(HrO) = 0,3

(calculada para P= 10 kb; Figurá 5.18), em consonância com os baixos conteúdos de HrO

inferidos para esses maÊmas.

As mesmas ¡nálises encontram-se também projetadas no diagreme

normativo Ab-An-Or (Figura 5.19), no qual foram indicadas a curva de solvus es"mada

Para P= 2 kb e a(IIrO)= 0,1 e a curva de coprecipita@o (linh¿ pl¿gieçlásio-feldspato

alcalino), de acordo com Nekvasil (1990). Essas curvas devem ser obviamente tomadas

como simples referênci4 já que as condições de cristalizaçao fles magmas näo são

conhecidas com maior precisão. Todas as composi@es se siturm nas proximidades da

2Å5



Figura 5-18- situação dae rochaa da euite são José do Rio pa¡do no diagramanormativo Qz-Ab-Or (proporções elt Ireao, recalculadae a pa¡tir da nornaCIPW)' são tndicadae _por -cruze' as poeiçõee do ponto ã" 
-.iniro 

u p=0,5kb, 5 kb (a(Hzo)= 1 e, deslocado ¡n¡a o-lado o.,^;iú;ot= ö,äiã ro x¡(a(HzO= 1 e, deelocadoe guceseivamente l¡ara o lado Or,- a(HáOj=-0,¡ e0'3)' secundo os dados experìmentaio de r,'th et ar. t íge¿ j---ã 'ruu¿i 
eJoha¡nee (199r)- sínboros: nacico são ped¡o de cardae, cfrcuroe cheloe( loså¡go cheio= ho¡nblenda eranlto); nangeritoe de Divinolå¡rdia,cfrculoa vazioe; hornblenda g¡a¡itoe de ltob1, Ioea¡eo ;azio.-'--^'-

Âñ

Ficu¡a 5-19- situação dae rochae da suite são Joeé do Rlo pa¡do no dlagramanormativo An-Ab-Or. são indlcados o soLw¿e på-.a oa ferdeÞatoe ternárlo'(linha traceJada LKS; K= Fonto coneolutol e a rrnrra--;"ðictið.,' pAL(cheta) a 2 kb e a(Hz0)=0,1, Be'rììdo oe cårcur;e -ã;ì"ü;ii-'irssol.
Símboloe gão oe neemos da Flgura b.lg.
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curva de solvus, e permitem supor que, para temperaturas dessa ordem (considerando-se
¿dfsieaalms¡ts o carâter anid¡o das rochas), a cristalização magmâñca em equilJbrio pode
ter resultado na formaçáo de uma fase feldspática única nas rochas menos primitivas.

As composi@es das várias amostras se dispõem, nesse diagrâm4 ao longo
dg linhas, most¡a¡do a importância do fracion¡mento (e/ou) acumulaçáo de feldspatos na

Eeração da diversidade química da suite. É perceptível uma leve diferença entre as

tendências e>o-bidas pelas rochas da região de Divinolândia e pelas rochas do maciço são
Pedro de caldas: estas úItimas mostram teores de An levemente $periores para rurra
mesma razão Ab/Or (Figura 5.19), o gue parece constituir nma indicação adicional do
caráter não-comagmático dessas duas ocorrências.

As rochas mais diferenciadas da suite (hornblenda granitos) ruìrcam o
desloc¿mento das composiçõs5 ds5 rnagmas ao longo de uma superficie cotética (cujos
txaços são o kale termal" na Figura 5.18 e a linha cotética em 5.19), em direção ao ponto
de mínimo equivalente às pressões de ctßta\zaçáte ds5 magrn¡s_ Natur.elmente, se

comparado ¿9 mínims de geraçåo dos magmas primitivos, esse ponto estará deslocado em
direção a conteúdos mais elevados de quartzo, em funçáo da menor pressão litostática (d.
Anderson, 1983a). Dessa form4 o elevado conteúdo de quarøo da amostra de hornblenda
granito parece indicar cristalizago måg'rnática sob pressões litostáticas relativ"mente
baixas þouco zuperiores a 1 kb para o sistema haplogranítico, mas provavelm"ols etgo
mais elevadas se considerados os teores de An da rocha; cf. winkler, 1976); faltan,
contudo, evidências adicionais para tal interpretaçáo, certamente de significado
fundamental para a evoluçáo do maciço.

Adicionalmente, as composições das rochas mais diferenciadas indican
que, com o fracionamento, o ponto ds mínimo se desloca para proporções de An mais
baixas em relaçáo às da cu¡va cotética (Figuras 5.1S, 5.19). A elevada relagão Or/Ab
apresentada pelas rochas graníticas e charnoquíticas do maciço São Pedro de Caldas (ci
Figura 5.19) é sugestiva de que o aumento da atividade de IlO com o fracionamento não
foi muito signifisafiye (comparar Ebadi e Johennes, 1991).

A geraçáo da diversidade faciológica: moclelos geoqulmÍcos

Quando da apresentação dos dados químicos, foram adiantadas algunas
considerações sobre possíveis mecanismos de diferenciação responsáveis pela geração da
variedade fzøol6$ca observada no maciço São Pedro de Caldas, e mesmo na suite São

José do Rio Pardo como um todo. Os argumentos então apresentados podem se¡ assim

u7



sunarizados:

-o conteúdo de Si não pode ser utilizado como r m fndice de diferenciação

adequado para essas rochas, já que em muitos casos não se observa uûla @reqpondência

direø entre ¿ diminuição da quantidade de minerais máfiæs (e conseçtentemente dos

elementos mais "6prppatíveis") oom o aumento da quantidade de quartzo (ou ainda' da

razÃo quartzofeldspatos) nas rochas;

-existem variações geográficas sistemáticas, que sugerem que o maciço se

formouapartirdediferentesþelomenos3)pulsosmagmáticos;osfndicesMg#(de
rochas e minerais) oonstituem bons discriminadores para os diferentes conjuntos de rochaq

e aparentemente tåmbém bons marcadores de diferenciação dentro desses conjuntos.

-as rochas mangerlticas devem ter um componente cr¡mulático

þrincipalmente feldspático) importante, o (Ire é sugerido pelo comportamento de alguns

elementos maiores (Nq Al) e traços, e em especial pelas anomalias positivas de Eu bem

definidas em seus padrões de REE

Os padrões de REE, adicionalmente, confirmam o caráær fortemente

fracionado da amostra de granito rnalisada (co- D> 90, SiOr> 74Vo, e forte anomalia

negativa de Eu). A mudança notável na indinação dos padrões de REE observada na

comparação entre os padrões de mangeritos e granitos (I-a/Yb¡= 5:7 e 49,

respectivamente; cf. Figrrra 5.8) requer o fracionanento de uma fase que extrai

preferencialmente os teras-raras pe.sados. Como a petrografia sugere que o envolvimento

de hornblenda e granada nesse fracionamento é improvável o zxtúo aparece como melhor

candidato, já que entre os mangeritos e os gfanitos os æores de 7-r conhecem uma

diminuição signifi cativa

O zoneamento observado no setor Central do maciço, com Passagens

aparentemente transicionais entre mangeritos, charnoquitos e hornblenda granitog em

dire@o à "base" (a norte) dos corpos tabulares é zugestiva de mecanismos de diferenciação

ín sirq e dessa forma não su¡preende o øráter þarcialmentQ cumulático ¿es mangeritos.

Um modelo simples de fracionamento, utilizando analogias oom

ocorrências similares (eg., Buddiagton, 1939), sugere a intn¡são de 'm bødt ds magma

ocupando uma área de forma tabuta¡ þossivetmente zubhorizontal) que tem resfriamento

inicial nas bordas, e passa entÍio a sofrer fracionamento duante a cristaliza$o, oom os

termos com maior componente cumulático (mangeritos) ocupando as porções inferiore$ e

os diferenciados ("granitos") se concentrando nas por@es zuperiores do corpo. Se o

modelo é correto na sua essência para o caso em estudq o posicionamento de base e topo

do setor Central do maciço está invertido em relação à suaposição original (o que também

parece ser o cztso em muitas outras ocorrências da suite São José do Rio Pa¡do; c'f' Campos



Neto et al, 1988).

Não foram reconhecidas tordas resfriadas' no maciço São Pedro de
Caldas, o que naturalmente dificulta a est'matfi¡a da composição do magma originat. O
fato é aparentemente atribufvel à deformago e rectistalização, e à falta de boas
e4posições do contato. Cumpre lembrar, nesse sentido, que em 'ma dessas raras (e
alteradas) erposições de contato, i6 no setor Ocidental do maciço þontos 588-592),

observou-se alguma redução da granulaçãq e a rocha tem composição 'quartzo
mangerftica" þobre em quaftzo em relação aos granitos que lhe estão superpostos). A
ocorrência ds mâng€ritos por sob os granitos e charnoquitos rrão êuma feição incomum no
setor Central do maciço, embora não haja continuidade suficiente de afloramentos
observados pa¡a a definição de uma faixa mapeável.

Testes semi-quantitativos para o modelo de fracionamento ín sín podem

ser feitos a partir dos dados litoquímicos O modelo pressut'oe que as rochas que

constituem os aorpos representam em parte cumulatos, e em parte resfduos de

fracionamento; rtma média ponderada da composição quÍmica de todas as facies

corresponderi¿ à composíção do magma parental Infelizmente, contudo, a estimativa

dessa composição não pode ser feita senão qualitativamente, dados os problemas de

exposição e de amostragem no maciço. A Tabela 5.9 apresenta uma es"qrativa grosseira

para a composição média do setor Central do maciço, ponderando as composições dos

mangeritos (média das 3 análises disponíveis), "charnoquitos' (amostra CA43) e granitos

médios (amostra C4156) pela ârea aproximada oanpada por cada uma dessas facies. O
resultado obtido correqponde a um nmagma'apen¿ìs um pouoo menos diferenciado que o
"charnoquiro" CA43 (Tabela 5.9).

Em frrn@o de zua simila¡idade oom a composição média inferida para o
setor Central a amostra CA43 foi utilizada oomo lmagna parental" na modelagem de

fracionamento, realizada através do programa )(LFRAC (Stormer e Nicho\ L%8;

compilado e modificado por Ma¡ta M.S. Mantor¡ani). Foram utÍlizadas análises qufmicas

de mínerais da amostra CA293, exceto para ilmenita e faialita retiradas da literatura (ver

legenda da Tabela 5.10 para maiores detalhes). Os resultados apresentados na Tabela 5.10

mostram que uma rocha de composição equivalente à do mangerito CA293 pode ser

gerada pela adigão de 75Vo þropor@o em peso, relativa ao magrrna inicial) de uqr

componente de composição nmangerítica". O granito C4156 pode sergerado pela extra€o
de52Vo de um componente também mangerítico, mas mais "diferenciado" que o obtido no
caso anterior (com um pouco menos de piroxênios e ilmenita e oom maior propor@o de

feldspato alcalino que de plagioclásio). Os valores muito baixos da soma dos quadrados

dos resfduos nos dois modelos (fabela 5.10) evidencia que as soluçÕes enconüadas são
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fracionamento paß rochÀs do ñaciç¡ São Pedro de Cåldas.
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matematicåmente boas. A diferença de composição entre os dois 'cumulatos" é esperada,

já que foram testadas as relações entre composições extremas, e o frasiona-ento real é

seqüenciado. Dessa maneira, por exemplo, os primeiros extratos 5sriam mais nmáficosn, e

teriam plagioclásio como feldspato predominante, enquanto nos últimos, derivados de

magmas já fracionados, é possível que o plagioclásio requerido no modelamento seja um

componerte de uma fase feldspática rínica" rica em IC Cumpre lemb¡ar que a extrasão de

um componente dominado por feldspato alc¿Iino na passagem "charnoquito"-graûito é

t¿mbém indic¿da por elementos-traços como Rb, Sr e B4 já que o enriquecimento em Rb

passa a ser moderado a nulo a partir dos charnoquitos (Figgas 5.7, 5.10).

Os resultados de outros testes de fracionamento realizados, mâs trão

mostrados na Tabela 5.10, podem ser assim sumarizados:

-a utilização de faialita (uma fase viável ¡a paragênese magmática das

rochas, se a cristalizagão ocorreü a pressões mais baixas que as de metârnorfismo) jutrto

com o ortopiroxênio ou em seu lugar fornece resultados igualms¡1s satisfatórios, e muito

semelhantes aos obtidos;

-a utilização da composição média estimada para o setor Central como

"-agma parental" não altera significativamente os resultados; um magma com a
composição da amostra CA43, tttthzada em seu lugar nos cálculos, pode ser obtido pela

extração de 78Vo detnñ comp6¡s¡1s "mangerítico" rico em plagioclásio;

-a soluçáo obtida para modelos que tentam relacionar "rnagnas parentais'

do setor Central com os mangeritos de baixo Mg# do setor Oriental requer mec¿nismos de

fracionamento inviáveis (e.g., extra@o de clinopiroxênio e adição simultånea de

ortopiroxênio).

Os resultados obtidos no modelamento geoqulmico de elementos maiores

co¡firmam, ¿5sim, sêr viável explicar a variação enconÍada enÍe as facies prisgpar! do

setor Central do maciço São Ped¡o de Caldas por fractona¡nerto in sÉø, e ao mesmo tempo

reforçam a sugestáo de que os diferentes setores do maciço derivaram de magmas

distintos.

As c¿usas das variações qulmicas observadas entre os conjuntos com

diferentes Mg# identiñcados no maciço e em outras ocorrências da suite São José do Rio

Pardo (como em Divinolândia; cf. item 5.33) são ainda pouco claras, m¡s podem estar

relacionadas a variaçóes nes condições de geração dos magmas (grau de fusão, áreas-fonte,

fOr). Cumpre lembrar, de qualquer form4 que a coexistência de "suites" mangeríticas com

diferentes W# é também registrada em outras províncias (Grifñn et al., L974; Melm e

Ormaaseq 1978).



5.7. ASPECNOS TECTôNICOS

5.7.1. Litogeoqulmica e ambiente tectônico

A série mangerito-granito rapakivi é reconhecida como um subgrupo dos

granitos de tipo A (Itiselle & wones, 1979; Collins et al,, 1982), que ocolrem tipicamente

em ambientes anorogênicos. Em muitos casos, como na área clássica dos gfanitos rapakivi

no suI da Finlândia, é constituinte principal de províncias magmáticas que se

desenvolverrm afgumas centenas de milhões de anos após o final de eventos orogênicos

em que houve formação de nova crosta (e.g., Haapala & R¿imö, 1990; Emslie, 1991).

Embora sejem çs¡¡"a¡das ocorrências de idade fanerozíica atribuíveis a essa série, as

idades da grande maioria das ocorrências conlecidas coûcent¡am-se no Mesoproterozóico

(Emslie, 1991).

Em sua análise dos dados geoquímicos disponíveis para a suite Säo José

do Rio Pardo previamente ao presente trabalho, Campos Neto et al. (1988) destaca¡am as

notáveis similar.idades químicas com as rochas das séries mangerítica e g¡aßít7cz rapakivi'

Os dados aqui apresentados ¡e-enfatizam os aspectos distintivos destacådos por aqueles

autores, em algu-ns casos de una forma ainda mais drástic¿ (item 53)'

De particular siggificado sáo os Mg# das rochas, já baixos n¿rs amostras

referidas por Campos Neto e colaboradores, mas em geral ainda menores nas rochas do

maciço São Pedro de Caldas. Altas razoes Fe/(Fe + Mg) têm sido reconhecidas como

características de magmas cristålizados sob condi@es ralativamente redutoras, e

constituem um índice de discriminação potenciat entre séries "orogênicâs" (cálcio-alcalinas,

de ambiente "compressivo") e séries 'anorogênicas' (álcali-cálcicas a alcalinas, e de

ambiente 'exteDsional") (e.g., Petro et aL, 1979; Anderson, 1983b). Dessa forma' a Figura

5.20 rea.fi¡ma a tendência das rochas do maciço São Pedro de Caldas de se disporem quase

que paralel¡merte ao lado AF em diagramas AFM feis^ão considelada típica de rochas

geradas em ambientes "extensionais' (Petro et aJ,,1979).

O diagrama SiO, x FeO/(FeO+MgO) foi utilizado por Anderson (1983b)

para discriminar as rochas proterozóicas "anorogênicas' da América do Norte das rochas

cálcio-alc¿Iinas formadas durante a orogênese precedente. I-angdas nesse diagrama" as

rochas do maciço Sáo Pedro de Caldas se lo62hzzm no câmpo ocupado pelas rochas

"anorogênicas'; em contraposiçáo, os sienitos e os granitóides cálcio-alcalinos potássicos

vizinhos situzm-se no campo das rochas "orogênicas" (Figura 5'21)'

E,m diagramas de normalização de elementos incompatíveis com padfões
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t lÀ¡âeôr l9?1 ff¡! 2)

Figura 5-20- Diaera¡na AFM para rochas do ¡naciço São Ped¡o de Caldas. Sí¡obolos
são os nesnos da Figura 5.4.

ItåZÌ . l2B

F.0/(F.o . Hqo)

Fieura 5.21- Conpa¡ação entre ae rochaa dos maclçoo São Ped¡o de Caldas
(clrculos cheloe), Capltuva ( quad¡adoe vazloe ) e granltóidee cáIclo-
alcallnoe potáeelcoe (cnrzee) no dlagrana SlOz x FeO,/( FeGr ìfgO )
(Andereon, 1983). Outros elnboloe: triânguloe cheloe, "charnoqultoe" de
Machado, "¡"= granlto tlpo Pinhal. Todo o Fe calculado cono FeO.
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condrfticos (Figura 5.22), é notável a abundância relativa de aJguns elementos HFS nas

rochas do maciço. O Zr, em particular, define picos bem marcados, e faltam as anomalias
negativas de Nb que czlacterizÂrn granitóides cálcio-alcalinos (Thompson et al., 1984;

Pearce et al., 1984). Como resultado, essas rochas situam-se preferencialmente no campo
de granitóides 'intra-placa" em diagramas de discriminaçáo que utilizam esses elementos
(Figura 5.23).

A discrininaçao do ambiente tectônico a partir dos campos definidos por
Batchelor & Bowden (1985) no diagrama R1-R2 mostra-se, a julgar pelas evidências acima
listadas, pouco satisfatória- As composições obtidas para o maciço São Pedro de Caldas, à

semelhança do que se observa para as demais rochas da suite São José do Rio Pardo (e
para mangeritos interpretados como anorogênicos em out¡as partes do mundo) situam-se

Do campo das suites de ca¡áte¡ "tardi-orogênico" (Figura 5.24)

ldltÞlo¡ t Ìdde'ì 1985 (f¡g 16)
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5.72. A suite São José do Rio Pa¡do no contexto tectônico regional

Todas as ocorrências da suite São José do Rio Pardo estão fortemente

afetadas por deformação e metamorfismo, oomo é evidente pelo caráter fortemente

foliado e recristalizado das rochas, e a atribuição de um ambiente anorogênico Para a $ra

formaçáo implica em una colocação anterior ao metamorfismo principal. Tal situaçao é

aliátoga à obsewada nas ocor¡ências de rochas meta-fp.eas da 'trindade anorogênica"

(anortositos, mangeritos e granitos de ¡finidades rapakivi) que ocorrem nas Montanlas

Adirondack @uddin$o4 1939). Corsideradas por algum tempo como intrusöes "sin-

orogênicas' ao ciclo Grenville, em vista das suas idades Rb-S¡ e de seu caráter deformado,

essas ocorrências fopm comparadas por Emslie (1978) aos maciços composicionalmente

similares, não deformados, de caríter anorogênico, aflorantes pouco a totte do fronf da

orogênese Grenville, na provÍncia de |rf¡in- Determinaçóes isotópicas Sm-Nd e U-Pb

realiz¿das desde então têm co¡firmado idades magmáticas pouco anteriores ao pico do

metamorfismo principal para os ¿¡nortositos s mangeritos páissicos das Montanhas

Adirondack (e.g., Mclælland & Cbiarenzelli 1990; Doig i991).

Em vista dos dados cotrûaditórios existentes na literatura sobre a idade da

suite São José do Rio Pardo, os dados isotópicos Rb-Sr apresentados por Campos Neto et

al. (1988) para o aflor"mento CAN13, da região de Divinolândia (apresentados na Tabela

5.11), foram reavaliados, com base nas considerações petrogenéticas apresentâdas

anteriormente. Foram lançadas em diagrama isocrônico todas as amostras anzlis¿fl¿5,

exceto as do grupo de alto Fe, que obvizmente pertencem a um grupo genético distinto.

Foi obtida uma errócrona com idade de 800 + 45 Ma (Figura 5.?5a); o valor elevado do

MSWD deve-se obviamente à inclusão da amostra CAN13d que, como já adiantado no

item 533, tem Mg# diferente dos demais mangeritos 'normais' do afloramento, e pode

também pertetrcer a um gruPo químico diferente. Retirada essa amostra, obtém-se uma

isócrona de 746 + 11 Ma (valor sensivelmente mais baixo que aquele apresentado por

Campos Neto et al., 1988), rrim razão iniciat de 0,708 e baixo MSWD (Figora 5.25b). O

cáculo das razões isotópicas eSr/eSr para uma idade estimada de 750 Ma fornece

significativamente valores um pouco mais elevados pa¡a as duas amostras de mangeritos de

alto Fe (em torno de 0,7t9, valor semelhante ao obtido p¿ìra a amostra CAN13d; Tabela

5.11).

As melhores isócronas Rb'Sr apresentadas para "charnoquitos' das

proximidades da cidade de São José do Rio Pardo por Oliveira et al. (1986) fornecem

idades brasilianas (ca- 650 Ma; cl item 2.4), que parecem registrar o pico do

metamorfismo regional-



Tebela 5.1I. Dados isolópicos Rb Sr e razões iniciais pan rochas da suìte São losé do Rio pardo na
região de Djvinolá¡dia-

amqs_u-¿ Rb Sr t?Rb/t6sr erro 875r/865r eno 5¡(750)
c¿n13a 72,3
canl3b 66,0 419,2 0,43491 0,004 0,?1258 0,mOO2 0,?0796ca¡l3c 78,8 410,4 0,55ót? 0,006 0,?t 382 O,O00O4 0,?079tcå¡13d '74,3 304,0 0,701fÉ 0,00? O3t6i3 0,00003 0,?0920cârl3f 115,3 330,9 I,01020 0,010 0,71880 O,O0m2 0,70806can¡38 85,3 268,0 0,92284 0,009 O,?t855 0,00003 0,708?4cå¡l3h 174,4 320,1 1,03380 0,010 O,7l89t 0,00002 O,i}:,g2ca¡l3i 74,3 356,4 0,ó0355 0,mó 0,7t450 0,oo0o3 0,?0808cå¡13i ?5,4 275,0 0,79388 0.008 0,71740 0,00002 0,70896

Sr(750)= r¡¡¡€s i¡icisis ølcùledÄ pån i¿lÂde Èr;Md¡ êtl 750 M¡. Drdos ertútdos de C¡¡lllþs Nero êr ¡t. (1988),
¡@lculådos pêlo û,élodo de willi¿ncoD, ¡rnvás do proSñmå ISOJOB, de ¡u(orìe de S.R.F.Vlåch.

a,nß2

0,?$91

9,?1081

0, ?05?1
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Figura 5-25- Diacrarnae ieocrônicos Rb-Sr pa¡a nangerítoe da região de
Divinolåndia (aflora.nento CAN13; dadoe de C¿¡opos Neto et aI., 1988).As
Ietras ninúeculae identificam as váriae amostras lietadae na Tabela
5.11. (a= CANl3a, etc )

âse(lle) : &l,olt
In, ht: ,?0?6?9ttsd : S.?52

ø,t2 0.63 0,8{
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- --...,..,----'' 
b

âse(iå) : ?{5,?0t lt
I¡, ht: ,?0&2t.*kd : 3,?S
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A idade pré-metamorEsmo principal e as elevadas temperaû¡ras de
geração (aparentemente zuperiores a 9ü)o C) da suíte São José do Rio Pardo pareoem

constituir um paradoxo para esquemas simplificados de diferenciaçåo cn¡st¿l. Os
granitóides de tipo A, tipicamente ta¡dios na evolução de orógenos, são interpretados por
muitos autores (e.g., Collins et al, L9{2; Clemens et al., 1986) oomo produtos de fi¡são em
baixas propor@es de crosta residual ('os últimos restos de fundido silicoso que podem ser

retirados de rochas-fonte desidratadas e refratárias", na expressão de Vielzeuf et aL, 1990).

Na região estudada" a deqpeito de algumas indefini@es que perduram sobre a estratigrafia

da zuite, é certo que ocorreu geração de granitos crustais (os granitos tipo Pinhal) em larga

escala durante o metamofismo regional (i.e., após agera@o {s5 megrnas "mangeríticos").

Muíto pouco pode ser adiantado, no momentq sobre as áreas-fonte dos

magnas que deram origem à suite São José do Rio Pa¡do. As argumentações oferecidas no

item precedente permitem estima¡ com alguma seguraûça que eles se geraxam por fusão

parcial de granulitos a pressões litostáticas zupeäores a 10 kb. Rochas com essas

ca¡acterísticas são abundantes nas porçÕes basais da Nappe de Empurrão Socorro'
Guaxupé (domínio geológico alóctone onde ooorre a suite), mas são ainda completamente

desconhecidas do ponto de vista geoquÍmico e geocronológco. É possível especular que, se

a geração dos magmas de tipo A da suite São José do Rio Pa¡do requer áreas-fonte

residuais, já exauridas de material fértil ¡ror eventos prévios de fi¡são (c{. Vielzeuf et aL,

1990), esses eventos não afeta¡am significativamente os níveis intermediários do alóctonq

çe sofreram intensa anatexia posteriormente.



CAPfTT'I,O 6

CoNSIDERAçOBS rrx¡rs

Este capftulo fi-oal procura reunir, à medida do possível de trmâ forma

sintética e coerette, as principais conclusões apresentadas nas páginaq precedentes. É

dividido em itens que enfatizam os objetivos principais da tese, quais sejam: a geologra e

petrologia dos maciços Capituva e São Pedro de Caldas e a deñûição da evolução

geológica da área napeada dentro do contexto do Domínio Gua:rupé'

6.1. MACIÇO SIE¡úTICO CAPITuVÂ,

6.1.1. Geologia e estrutûra

6 maciço sienítico C¡pituv4 de forma elipsoidal (16 x 11 km)' e

precari2metrte conhecido previameûte a este ü'abalho' ocolre em áfea de relevo suave e

pobre em aflorâmeûtos de boa qualidade, situada entre as cidades de Caldas e Campestre

(MG). As relações de contato indicam que o maciço invade paisses migmatizados e tipos

variados de granitóides cálcio-alcalinos Potássicos foliados (que ocorrem como um seni-

anel externo ao macis.o, e são abundantes como septos e prováveis tetOs em seu interior), e

constitui a intrusão pré-cambriana mais jovem aflorante regionalmente. A coloca@o do

maciço se deu contemporaûeamente ao desenvolvimJnto de faixas de cisalhamento

orieûtadas NNE, às quais se associarârn mega-velgações (normalmente rompidas, junto às

charneiras, em falhameûtos lranscor¡entes) cujos eixos têm melgplhos aceûtuados Para

ssw (fase de deforma@o Fn+3 de campos Neto e Fþeiredo, 1985, a mais ta¡dia

reconhecida Do quadro evolutivo regional).

uma importante estrutuf4 m¿ücada pela disposição das rochas eDcâixantes

ao redor do me ciço, é interpretada como resultante da combina@o da deforma@o sin-

Fn+3 e dos esforços associados ao emplacemenf. o aquecimento das rochas encaixrìntes

pela intrusão deve responder pelo seu comportameDto dúctil du¡ante a deforma€o, e

conseqùentemente pelo notável desenvolvimento dessa estrutura-

o mapermento detalhado do maciço revelou rrma variaçáo faciológica

complexa, registrada especiatmente pelas textuas, iá que' em tennos comPosicionais, ele é

monótollo, amplamente dominado por sienitos levemente supersatulados e quarEo
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sienitos.

A disposição das facies sugere que o maciçn se formou a partir da intrusão

de sucessivos pulsos de um mâCrn2 "naqultico' rico em potássio. Quatro pu]sos magr''áticos

principais (marcados por trunc¿mento5 d¿5 rtnid¿dss sucessivamente mais antigas,

presewadas as bordas SW e SE do maciço, pelas mais jovens) foram reconhecidos, tanto

por cont¿tos intrusivos em a.floramentos como pelo padrão de distribuiçao das unidades

em mapa- Uma pequena ocorrência satélite situada pouco a N do maciço marca

possiveLmente rrm quinto e últino pulso magmático principal. O deslocamento sucessivo

do foco do magmatismo (registrado pela localização dos pulsos) para NE, o
desenvolvimento, nas rochas sienlticas, de uma imPortante folia@o de fluxo m¡gmático,

cujo desenvolvimento teve continuidade em condições submagmáticas, e a própria

disposição dessa foliaçáo, com mergulhos sistemáticos para SW ao longo da direção de

mais¡ algagamento do maciço, são todos fei@es relacionadas, ao menos em parte' ao

tectonismo sin-plutônico, du¡ante o qual o bloco onde se colocou o maciço se deslocava

para sw.

A variação textural obsewada nos três primeiros pulsos magmáticos mostra

clara tendência à diminuição progressiva da proporção de fenocristais de feldspato

alcalino, e aumetto da granulação da matriz. Essa tendência pode ser explicada pela

acumula@o de crisrâis formados previamente ao alojamento dos magmas ao longo de

contatos com antepafos sólidos (septos, xenólitos, paredes latelais e tetos), e pela variaçâo

progressiva na velocidade de cristatiza@o desses magmas, que teria diminrrído à medida

que as rochas encaixaûtes se tornavam mais aquecidas. O quarto e último pulso é mais

complexo, e apresenta uma variedade de facies textural e composicionâlmente contrastad4

que inclu! além de sienitos laminados gfossos que aparentemente dão continuidade à

tendência de variação definid¿ pele5 p¡¡5os prévios, qtrafizo sienitos granulares fi¡os e um

corpo central de mela-sienitos ricos em biotita-

6.1¿. Petmgrafia e condiçõ€s de cristalizaçáo

As rochas do maciço Capituva sáo dominatrtemente sienitos de caráter

original hipenolvtts, com índice de cor relativamente elevado (em médi4 ca- 25), cuja

mins¡alsgi¿ n¡gmâf¡6 consistia basicamente de fetdspato alcalino (em getal >70Vo

modal; apr. oroo) e diopsídio, com proporções menores de quarøo, biotita, ferri-ilmenita e

apatita, e traç¡s de zfucão e allanit¿- Os mela-sienitos centrais constituem a únic¿

variedade faciológica de composição mod2l e mineralógica sensivelmeûte distinta (mais

máfica, com IC apr. 35, proporção relativamente elevada de biotita e presença de
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plagioclásio (oligoclásÐ de cristalizago magmática). Outras variações dignas de nota são

observadas na facies de leuoo-sienitos laminados (fndice de cor inferior a 10) e na facies de

quarEo sienitos granulares finos do pulso magnático final do maciço (ortopiroxênio

encontrado em runa amostrq e ocasionais cristais-relicto de plagioclásio zonado no interior

de microfenocristais de feldspato alcalinq eles próprios zonados, oom núcleos

destacadanente mais sódicos que as bordas- apr. Oras e Oræso, respectivamente).

Estr¡dos petrográficos comparativos mostram que as rochas supersaturadas

portadoras de clinopiroxênio incolor (diopsfdio) do vizinho maciço sienltico Pedra Branca

são mineralogicamente muito simila¡es às do maciço Capituva- Já as rochas safi¡¡adas

portadoras de clinopiroxênio verde, que sustentam as áreas de relevo mais destaca'do

daquele maciço, têm paragênese distinte com feldspato alcalino rico em Or (e quase

isento de An), soda-augita, flogopit4 titano-hematita' apatiø e titanita.

O maciço Capitgva foi afetado por recristalização pós-nagrnática (de cårâtr,t

autometamórfico) em praticamente toda a zua exteosão, de tal forma que a mineralogia e

a textu¡a maglnáticas foram profundamente modificadas. Assin, a maior parte das rochas

do maciço tem proporçÕes importantes de oligoclásio (An¿ ou mais sódico) e hornblenda'

edenltica, qge podem ser texh¡ralmente identificados, em muitos casos, oomo de origem

sttbsolidys, o primeiro exsolvido a partir do feldspato alcalino, e a segunda formada por

hidratação (e reação com feldspatos) do piroxênio. Transforma@es mineralógicas de

temperatura mais baixa (e.g., pseudomorfismo parcial da hornblenda por 4glomerados de

biotit¿ ewerdeada, epidoto e actinolita) são de ocorrência restrita

As transforma@s pós-magmáticas foram em geral muito meis restrilas no

maciço pedra Branca, exceto nas proximidades do cont¿to oom o maciço alcalino ctetácico

de poços de Caldas, onde as rochas podem mostra¡ evidências de zubstituição (em ged

discret¿) dos minerais máficos originais por arfredsonita þ egirina), resultante de

processos metassomáticos.

Estimatir¡as de pressão de cristalização para as rochas do macip Capituva

baseadas no conteúdo de Al da homblenda fornecem valores da ordem de 25-3'1 kb

compalveis oom a zua situagão geológica' mas de significado incerto, já qt¡e as condições

req'isitadas para o emprego do geobarômetro são apenas emparte satisfeitas-

poucas são as possibilidades de estimativa do intervalo de temperatura de

cristalização. As temperaturas do inlcio da reøistalização pós-maglnâ'jlq estimadas pelo

termômetro hornblenda-plagioclásio (Bl"ndy e Holland, 1990), foram da ordem de 7?.U

T3JSI C.As coryosições de pares orto-clinopiroxênio de duas amostras de sienito (uma do

macico Capitwa, outra do maciço Pedra Branca) indica¡am temperaturas entre 750 e 800o



C' que provavetmente registram condições eErivalentes ao final de cristalizaçao
mag¡nátíca- De fatq o elevado conterido de PrO, das rochas sienfticas é indicativo de
temperaturas mais elevadas; como mostram est¡¡dos experimentais (lVatson e tlarrison,
1984), para que todo o fósforo encontrado nos qtrarvÐ sienitos finos estivesse em solução
em um magma de composi@o equivalentg seriam necessárias temperaturas superiores a
9500 C.

As rochas sieníticas dos maciços C;apinrva e Pedra Branca crÍstaliza¡am sob
condiçÕes oxidantes, como evidenciado pelos W# relativamente elevados dos minerais
máficos, e pela elevada proporção do componente hematita no óxido romboédrico.
Estimatir¡as quantitativas são dificultadas pela não-existência de pares coexistentes
m4gnetita-ilmenitA -as a análise do equilíbrio hedenbery¡ø+ ilmenit¿ = titanita +
magnetita + quartzo (Woneq 1989) indica cnstaliza€¡o a atê 3 unidades log acima do
buffu FMQ para os sienitos do maciço Capituva e facies mine¡¿lsgicamente equivalentes

do maciço Ped¡a Branca Condições ainda mais oxidantes (atê 4 unidades log acima de
FMO) são indicadas pela par4gênese das facies com soda-augita presentes no maciço
Pedra Branca (com óxido romboédrico rico em hematita, minerais máficos com Mg#
ainda tnais baixos, e titanita mag¡nática presente).

6.13. GeoquÍnica e petrcgênese

As análises çÍmicas obtidas em rochas do maciço Capitura confirmam a
pequena variação composicional evidenciada pelas modas, mas permitem a distinção de

três grupos Erlmicos principais. O conüasle mais notável não evidente na petrografi4 é

observado entre os sienitos médios e grossos dos três pulsos iniciais e a facies de çarEo
sienitos finos do pulso fital (estes últimoq por exemplo, oom maiores relações CÅþtl,
refletidas em proporções maiores de diopsídio e menores de anortita na norma). Em
concordfincia com as obsewações petrográficas, por outro lado, a facies mela-sienítica

constitui rm güpo químico distinto, menos diferenciado.

As texturas dos quareo sienitos finos são indicatiras de que as sr¡as

composições qufmicas não devem ser muito diferentes das çe trnham os magmas dos

quais eles cristalizaram. As composi@es das rochas dos demais grupos qufmicos (em

especial os sienitos granulares ricos em fenocristais de feldspato alcalino e, em parte,

também os mela-sienitos) podem apresentar desvios mais significativos em relação às

oomposições dos magmas. Acredita-se, contudo, oop base em dados de campo,

petrográficos e qulmicos (e.g., similaridade com os quartzo sienitos finos, inclusive nos

padrões de REE que não exibem anomalias positivas de Eu), que a ocorrência de rochas



com um @mponente cumulático significâfiys seja restrit¿ (e.g., a facies de sienitos
granulares com matriz s¡þ6¡din¿d4 que ocorre julto a paredes e a inclusões m¡iores de
rocha encaixanæ).

Modelagens de fracionamento sugerem que um mâgma de composição
equivalente à do mela-sienite ¡nelis¿dg não pode geftr os sienitos mais diferenciados por
extração de fases minerais de cristatizago precoce. possivelmente, a amostra de mela-
sienito possui proporçáo signifiç¿fy¿ de feldspato alc¿lino incorporado de sienitos
encaixantes, e não representa a composiçao do m¡gma d¿ qual ela cristalizou. O
comportamento dos elementos maiores, por outro lado, sugere que os sienitos finos (e
finos a médios) poderiam deriva¡ de um magma de composiEão equivalente à dos sienitos
médios e g¡ossos por extração de plagioclásio (de cristalizag¿o inicial fracionado
previamente a sua reabsorçáo pelo magma), feldspato alcalino, biotita, ilmenit¿ e apatita,
ordenados segundo a proporçáo em que ocorreriam no extrato. A proporção de felrtspatos
extaída teria sido limil¿d4 já que a ¡liminuiç{s de sr é leve e os sienitos finos não têm
anomulias negativas 5ignifisativas de Eu. A exhaÉo de propor@o importante de hemo-
ilmenita responderia pela manutençáo do Mg# do ñâgrna praticamente constaûte durante
a diferencia@o. A existência ds ¡¡gmas não consangüíneos (gerados por variaçóes nas

condições de f¡¡são ef ou na composiçáo da área-fonte) no maciço apreserta-se como
alternativa viável e parece necessária para explicar o contraste notável entre as duas
'linhagens'principais identificadas no vizinho maciço Pedra Branca-

Rochas quimicametrte afins s6p as dos maciços Capituva e ped¡a Branca
(i.e., sienitos ricos em potássio, e vários outros I TI F, cono B4 Sr, Rb, e LREE, mas
relativamente pobres em rrFSE de incompatibilidade semelhante, como Nb e Ti) ocorrem
em várias províncias magmáticas brasilei¡as, e têm sido alvo de estudos petrológicos
rec€ntes (maciços Bom J¿¡dim (PE), Itiúba @A), Piquiri (RS), enrre outros). Equivalentes
vulcânicos são encontrados em suites shoshoníticag geradas tanto em embiente de
subducção (e.g., Província Magrnática Romana; Ellam et al., 1989) como em ambiente pós-
colisional (e.g., oeste americano; O'Brien et a1.,7991).

O efeito de eventuais contribui@es de processos de contarnina@o crustal
para o padrão de enriquecimento em elementos ittcompatíveis obsewado (altas razoes

LILEÆIFSE) não pode ser avaliado satisfatoriamente, ¡a falta de dados isotópicos, mas o
conteúdo de alguns desses elementos (e.g., Ba, Sr, K) nas rochas sieníticas é superior ao de
qualquer um dos possíveis contaminantes conhecidos regionalmente.

As rochas que constituem o mzciço Capitwa cristalizaram a partir de
mâgrnas relativamente fracionados (i.e., de composiçáo mela-sienítica a quartzo sienítica),
e a pequena variação composicional observada fornece poucos elementos para avaliações
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sobre possfveis magmas primitivos e derivados. Os conteúdos de Ni e Cr e os Mg# dessas

rochas são muito baixos para representarem magmas gerados por fusão direta do manto;

arlmìte-se portanto que esses ma@as sáo derivados de mzemas básicos primitivos já
enriquecidos em I II F-.

Comparações com modelos de gênese de magmas básicos potássicos

apresentados ¡å literatura sugerem como área-fonte meis provável porções "enriquecidas"

do manto litosférico subcontinental. O empobrecimento relativo em Nb (e Ti) desses

magnas sugere vinculaçáo com o grupo de rochas básicas potássicas e ultrapotássicas de

alto KÆi (Rogers, 1992), que teria um "componente de subducção", resultante da

incorporaçáo preferencial ds T -fI F e LREE tra¡sportados por fluidos ou magm2s

derivados de placas oceânicas em subducçáo (com sedimentos aprisionados) à cunha de

manto sobrejacente. O caráter pós-colisional do maciço Capituva sugere que esse

'componeûte" não se relaciona a subducçáo contemporânea ao magmatismo, rrus a um

evento prévio, cuja idade não pode ser estimada na ausência de dados isotópicos. Esse

mânto teria sido ativado por aquecimento acima fls rrm¡ pluma ou por descompressão

associada a extensáo ao final do ciclo Brasíliano, gerando o ma8matismo básico a

intermediário registrado no cinturáo Itu.

6¿. MACrçO MÄNGERfflCO- CHARNOQUÍflCO SÁO PEDRO DE CALDÂS

62.1. Geologia € estrûtrra

A suite mengeíticaæharnoquítica Sáo José do Rio Pa¡do forma uma série

de corpos tabr¡lares dobrados e intercalados com rochas g¡áissico'migmatíticas, que

afloram principalmente em urna faixa de orienta@o l.IlV-SE situada em uma porção

intermediária da seção da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé exposta no Domínio

Guaxupé. O m¡ciço São Pedro de Caldas corresponde ao extremo sul-oriental dessa faixa;

sua forma geométrica em planta é complex4 em especial em seu exffemo ocidental, onde

ele foi afetado pela estrutura sub-circular desenvolvida contemporaneamente à intn¡são do

maciço sienítico Capituva

O maciço está exposto por uma iárea superior a t20 [<rfl, e apresenta" ao

longo de sua extensão, algumas varia@es ;mPortaûtes, destac¿das neste trabalho por uma

subdivisão em três setores geológicos-geográñcos.

Fm seu setor Central o maciço apresenta uln padrão de zoneemento melhor

definido. É composto por runa sucessäo, de sul para norte, de ¡¡angeritos, charnoquitos
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(ambos de co¡ verde-escura) e hornblenda granitos (róseos), todos médios a grossos,

fortemente foliados, texturalmente sinilares, e fazendo entre si contatos dominantemente

t¡a¡sicionais. A foliação, de origem tectônic4 tem mergulhos médios a baixos

sistematicamente para S-SW; a disposi@o das unidades sugere que a deformação

provocou uma inversão estrutural, responsável pela posição atual dos tipos menos

diferenciados (m¡ngeritos) na parte superior dos corpos tabulares. No setor Ocidental
p"ngeritos e charaoquitos gnáissicos (em boa parte, afetados por retromet¿morfismo, que

provocou a tansformaçáo dos piroxênios originais em anfibólios e mudança da cor para

verde-clara ou rosada) ocorrem em associaçâo futima de forma que náo foi identiñcado

nm padrão de distribuiçao passível de representaçáo na escala adotada- No seto¡ Oriental
predominam m¡ngeritos grossos de aspecto rnacigo (em geral levemente foliados), que em

muitos locais mostrâm passagens para equivalentes retrometamórficos.

Outras variedades tern¡rais forrm reconlecidas no maciço, embora sempre

em voh¡mes menores: quarøo mangeritos s mangeritos finos (formando batcos

centimétricos-decimétricos descontínuos), qûatvß monzonitos a granitos isótropos (como

veios centimétricos que truncam a folia@o ds mengeritos e cha¡noquitos g¡áis5iç65, s
parecem te¡ se formado por segregação de material í" tit"), e esparsos corpos de rochas

máficas que ocrrrrem como xenólitos, e provavelmente não têm vínculo genético com as

¡ochas do maciço. Esparsas ocorrências de granito gnáissico hololeucocrático

("alasquítico") são encontradas como bancos em meio às rochas do maciço e às

encaixantes, m:s sua vinculação ao maciço é também incerta

622. Pefiografra e condições ale cristalização

A inte¡sa deformaçáo tectônica obliterou as texturas prinárias de

praticamente todas as rochas do maciço São Ped¡o de Caldas, provocando inclusive

alguma redução de glanulometria- Piroxênio (ou adbólio) e quartzo (quando presente em

proporções significativas) adquiriram formas discóides (sendo localmente transformados

em agregados policristalinos), e definem ¡'ma lineaçáo de estiramento no plano da

foliaçao. A textura resultante é granoblástica inequigranular seriad4 localmente

porfirític4 com megacristais de feldspato alcalino oc€lar de atê, l-2 cm, que devem

represeata¡ megacristais originais parcizlmente p¡eservados da deformação.

Os crist¿is mais¡e5 de feldspato alcalino são densamente Pertíticos, ma's

tetrtativas de reintegração por microssonda eletrônic¿ indic¿m comPosi@es globais ricas

en K (>Orr). O plagioclásio tem composi@o notavelmente uniforme (þ**"), indicativa

de reequilíbrio metamórñco; de fato, é possível que ele tenha se originado, em boa parte,
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pela exsolução a partir do feldspato alcalino original

As composições çrlmicas dos minerais máficoq embora parcialmente
afetadas por reequilfbrios metamórficos, registram o carâter ma¡cantemente rico em Fe
tipicamente reoonhecido em rochas da série mangerftica- Nas amostras 6e mangeritos e
charnoquitos de cor verde (não retrometamórficos), os minerais máficos principais são
ferrossilita e hedenbergtu Anfibólio verde oom oomlrcsições no cnmpo da hornblenda
hastingsftica pode ocorrer substinrindo esses piroxêniog seja parcialmente (nos mangeritos
e charnoEritos), seja totalmente (nas rochas retrometamórficas); ao menos nos hornblenda
granitos maís difs¡s¡ciadog a hornblenda pode ter sido o mineral máfico original Um
anfibólio incolor (grunerita) (rcore em várias amostraq sempre em proporçÕes mfnimas,

oomo uma estreita banda ao redor de cristais de ortopiroxêniq inrr¿riavelmenæ manteada
por hornblenda- Biotita texturalmente secundária (desenvolvidaapartir de hornblenda ou
de opacos), é aæssória a ausente n¿ maíor parte das amostra,s, e exibe uma nftida
tendência ¿'o arrm€Dto de AIv¡ oom a diminuição do lì{g#. Granada foi encontrada em

Pouaos afloramento$ e é também cla¡amente secundária, desenvolvendo-se às expensas do
plagioclásio e dos opaoos. O¡tros acessórios comuns são os opaoos (ilnenita e titano-
nagnetita), apatit4 zr:áo (em cristais prismáticos alongados oomparativamente
abundantes) e allanita (de cor mârrom-€scura nos mangeritos, e caramelo nos granitos,

onde é distintams¡1s mais abundante).

A intensa recristalização metamórfica registrada nas textu¡as das rochas

estudadasr acoplada à ausência de zonermentos nos minerais, são zugestivas de Ere o
maciço foi zubmetido a um reequilíbrio genenlizaúo sob condições de T provavelmente
não muito distintas das estimadas pa¡a as suas rochas encaixantes. De fato, a
recristaliza@o metåmórfic4 ora de piroxênios, ora (em especial nas bordas do maciço) de
hornblenda deve refletir antes variaioes da atividade de HrO gue de T. A termometria de

Pares de piroxênios coexistentes baseada em termômetros de troca indica temperaturas
metåmórficas da orden de 7üÞ75@ C; temperaturas maÊmráticas mais eler¡adas (da ordem
de 85@ Ç segrrndo a construção do solvus de Lindsle¡ 1983) são zugeridas pela análiss
integrada de núcleos menos cálcicos de hedenbergitas. Magmas com conteúdos de Zr
dissoþido tão elevados oomo os teores apresentados pelos mangeritos e charnoquitos (da
ordem de 80G11ffi ppm), e com índices M (Na+K+2C-a./Si'Al) equivalentes deveriam ter
temperaturas relativamente elevadas (t g00o C; Waæon e Harrison, 1983). Tais valores
säo oonsistentes com o observado em ocorrências simílares não recrist¿lizadas, m&s são

algo imprecisos, já çe nuitas das rochas enalisadas devem ter um componente cumulátÍæ
importante.

Estimativas geobarométricas baseadas na dependência de T, P e da razÃo

Fe/Mgpara a reação faialita + quarøo = ferossilita (calibração erperimental de Bohlen
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e Boettcher, 1981) indicam pressões mfnimas de eguilfbrio da ordem de 7 kb (a 75(Þ C),
consistentes oom o nfvel crustal admitido para o metamorfisno sofrido ¡ielo maciço. As
pressões de cristalizaçao magmática não podem ser esl'madas, rlas a proporção elevada
de quartzo normativo dos granitos mais diferenciados se aproxima dos r¡alores inferidos
para o mfnimo granftico a pressões litostáticas relativamente baixas.

As rochas do maciço cristaliza¡am sob condições redutoras þróximas ao

tåmpão faialita = magnetita + quartzo), como evidenciam as razões Fe/Mg
excepcion¡lmente elevadas dos minerais máficos, a ausência de titanita primária, e a
æexistência de abundante ilmenita com -ag¡etita orja proporção original de componente

ulvospinélio parece ter sido eler¡ada

623. Geoqufmica e petrogênese

Análises quÍmicas foram obtidas principalmente em rochas menos

diferenciadas do maciço São Pedro de C-aldas ), pois são ra¡as as amostras de

charnoquitos e (principaünente) de granitos não afetadas por alteração intempérica em
grau indesejável Além de destaca¡ algumas ca¡acterísticas peorliares dos tipos
petrográficos de menor erpressão no maciço (charnoçritos s mangeritos finos, quartzo

monzonitos isóropos), os resultados obtidos permitiram o reconhecimento de três

conjuntos ds mangeritos médios, o que sugere u'n zoneamento geogrâfrcn, consistente com

a formação do maciço pela intnrsão e diferenciaSo in sin de mais fle rrm pulso ds meg'ma

,4.presença de anomalias positivas bem definidas de Eu nos padrões de REE
ds mangeritos zugere que essas rochas têm um componente cumulático importante, o que

é coerente oom seu ørâter mnis primitivo dentro de corpos que sofreram fracionamento az

s¡a¿. Os hornblenda granitos, em contrapartidq exibem anomalias negativas de Eu

acentr¡adas (refletindo o fracionamento de proporções significativas de feldspatos), e

padrões de REE mais inclinados, com notável enriq¡recimento em LREE; o

empobrecimento em HREE deve refletir, ao menos em parte, a extração de zìrúo, oomo

sugere a sensÍvel diminui@o do teor de7-r na âmostra anelisada

A composição química fle mngma parental que teria gerado as principais

facies aflorantes no setor Central do maciço São Pedro de Caldas, estimada a partir da

média ponderada das composições das diferentes facies, seria ligeirame¡1s mais máfiç¿

que a de um charnoçito médio desse setor. Modelagens de fracionamento sugerem ser

viável a geração dos (quarøo) médios por adição de um componente

'mangerfti@" a esse mâgma. Os hornblenda granitos teriam se formado por diferenciação
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seqüenciad4 que incluiria maior proporçáo de feldspato alc¿lino em relação a plagioclásio

nos estágios finais.

95 mangeritos do maciço São Pedro de Caldas são quimicamente

semelhantes aos encontrados em outras ocorrências da suite São José do Rio Pardo, como

a da regtão de Divinolândia (Campos Neto et aL, 1988). B6 linh¿5 gerais, eles mostr¿ìm as

mesmas "impressões digtais' destacadas pelos riltimos autores como típicas de rochas

"anorogênicas' da série mangerltica (Anderson, 1983b), em parte de ¡¡sds ¿i¡d¿ mais

acentuado: conteúdos relativamente baixos de Ca e Mg, e altos de Fe (que resullam nas

elevadas razñes Fe/Mg de rochas e minerais máficos), e teores elevados de elementos-

lraço incompaúveis, inclusive os HFSE (Zr, Nb).

O con¡'unto principal de rochas mangeríticas de Divinolândi4 de granulaçáo

fina a médiA constitui um grupo qufmico peculiar dentro da suite São José do Rio Pardo,

com maior Mg#, e maio¡ propo¡ção normativa de An+Ab em relação a Or, situando-se à

esquerda do \ale termal" no sistema granítico. A única amostra ds mangerito fino

estudada no rnaciço São Pedro de Caldas apresenta algumas feições em comum com esse

conjunto. Em corÍapartida" duas amostras d9 mangerito médio a grosso do afloramento

de Divinolândi4 que se distingüem das demais pelo menor Mg# (refletinds ¡¡m¿ meis¡

propor@o modal de opacos) e aparentemette por razões isotópicas iniciais de Sr

ligeir2mente $periores, são diret¿mente comparáveis aos mangeritos 'hormais", também

médio a grossos, do maciço São Pedro de Caldas.

A suite São José do Rio Pa¡do formou-se previ¡mente ao pico do

metamorfismo Brasiliano registrado nas roch¿¡s encaixantes, por fusão de rochas

granulíticas da crosta inferior, a pressões superiores a 10 kb (como sugerido pelo cåráter

pobre em quartzo dos magmas originais). As á¡eas-fonte; possivelmente expostas nas

por@es basais da Nappe de Empurrão Socorro-GuaxupÇ são ainda precariamente

conhecidas, m¡s devem ter caráter ¡esidual, e podem constituir um conjuato mais ¿n¡igo)

que o exposto Dos aredores do maciço, que tinha caráter 'fértil' durante o metamorfismo

regional (cL item 5.7 2).

63. A EVOLUçÁO CnOr,óCrCA DA REGrÁO DE CALDAS-CAMPESTTX,(MG) NO
CONTEXTO REGIONAL

Toda a área do Domínio Guaxupé é ainda carente de informações

geológicas básicas, de forma que discussões de esquemas de evoluçâo geológica são, sob

muitos aspectos, insatisfatórias, já que envolvem grandes imprecisões, e muitas vezes

precis¡m se ater a generâIidades. Tal quadro é devido, em parte, às próprias características
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das rochas af presentes, intensamente deformadas, metamorfisadas e migmatizadas, ¿
Ponto de muitas das relações geológicas originais terem sido obliteradas, e de tentativas de
daøção pelo método Rb-Sr fornecerem exclusivamente idades metamórficas brasilianas,
ou resultados de significado duvidoso.

A própria relação entre os dois conjuntos metamórficos principais
(Complexos Caconde e Pinhal), reconhecidos regionalmente em alguns trabalhos prévios e
descritos na â¡æmapeada, é ainda bastante incerta-

O Complexo Pinhal, que predomina por toda a metade SW do Domfnio
Guaxupé (em direção à porção menos profunda do terreno alóctone atualmente ex?osta),
tem ca¡áter meta-plutônioo, e inclui principalmente rochas granitóides (dominantemente
de afinidades élcio-alcslinas) foliadas que, embora deformadas s migmatí'adas, podem
ter idades relativamente jovens (neoproterozóicas; Campos Neto, 1991). A existência de
nricleos ortognáissicos de embasamento em meio ao Complexo Pinhal, embora suspeitad4
não encontra" atê, o momento, respaldo de campo ou geocronológico.

A integração de trabalhos de mapeamento mais recentes permite o
reconhecimento de u'na faixa de afloramentos principal praticamente conÍnu4 de rochas
meta-supracrustais (mignatizadæ), na porção central do Domfnio Guaxupé (o Complexo
Caconde). Três unidades de mapeamento foram reconhecidas na área estudad4 urna
dominada por rochas meta-psamíticas (quarøitos, gnaisses quarEosos), outra por
metapelitos, possivelmente com contribuições variadas de material ca¡bonático (granada-
biotita gnaisses e rochas cálcio-silicáticas), e uma terceira, de afinidade incerta, formada
por intercalagões de gnaisses graníticos e 'dioríticos" (mesocráticos), çe provavehnente

tem como equivalentes algumas das rochas granulíticas aflorantes pouco a norte da ârea
mapeada (e.g, os granulitos de Botelhos). De reconhecimento recente, o Complexo
Caconde tem despertado pouco interesse, exceto pela ocorrência (aparentemente
localizarda) de Au alwiona¡ associado a possíveis níveis vulcano-sedimenta¡es (Juliani et
al., 1984). A sua idade é desconhecida" e inexistem atê, o momento quaisquer dados
isotópicos que pudessem servir de apoio para avalia@es. Conteúdo litológico e situação
geológica sugerem ser possível uma correlação com o C-omplexo Piracaia (aflorante no
Domínío Jundiaí, que corresponde à continuidade meridional da estrutura alóctone),
também de idade incerta

Rochas gnáissico-migmatíticas aflorantes na ârea, estudada mostram
localmente evidências de pass4gens transicionais para granulitos similares aos que p¿ìss?m

a predominar amplamente nas porgões mais profr¡ndas da estnrû¡ra alóctong mais a norte,
onde são reunidos por Campos Neto (1985, 1991) na Faixa Alfenas€uaxupé. Avaliagões
termoba¡ométricas sistemáticas preliminares (Vasconcellos et aL, 1991) $gerem, contudo,
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a exisÉncia de gradientes de pressáo significativos dentro do alóctono, descartando a

simples interpretação dos gEaisses migmadticos como equivalentes retrometamórficos dos

granulitos.

O mais antigo entre os eventos plutônicos melhor caracterizados na região

p¿ìrece corresponder aos vários corpos t¿bulares relativâmerte espessos (> 500 m ?) da

suite São José do Rio Pardo, que derrm origem a uma variedade de tipos petrográficos (de

mangeritos c{)m componente cumulático importânte a granilss muito diferenciados),

dominantemente por fracionamento in sir& Esse mee'rn¡tismo, cujos registros são

encontrados principalnente em níveis intermediários do alóctono (com paragêneses

indicativas de cristalizaçáo a pressões mínimas de 7 kb) deve testemu¡har urn período

"anorogênico', de tectônica extensional, de idade ainda incerta (apr. 750 Ma?).

Não se encontraram na regjão, até o momento, evidências da presença de

corpos anortosíticos ou jotuníticos, que caracteristicamente acompanham ocorrências

mangeríticas em outras partes do mundo. É provável, contudo, que levantame[tos futuros

venham a reconhecer a existência de algum tipo de magmatismo básico contemporâneo à

$rite São José do Rio Pardo, o que poderia responder pela própria fonte de calor para a

fusão de porçÕes da crost¿ inferior, considerada a ârea-foîte mais provável para os

m2gmas "mangeríticos".

Rochas granitóides porfiríticas foliadas, de ¡finidades cálcio-alc¿linas

potássicas e idade brasilian4 são trotavelmerte abundantes na âre4 constituindo o batólito
Pinhal-Ipuiúna (no extremo meridional do alóctono, com fuea expost¿ próxima a 1000

km2) e nma série de oufras ocor¡ências, ainda não totalmeûte distingúidas, nos m¿pas

regionais, dos conjuntos gnáissico-migmafticos.

Essa associação petrográfica inclui um cotrjunto de facies muito

diversificado, que cobre um amplo intervalo composicional (de dioritos a sienogr¡ni1¡5,

com tipos intermediários quøttza monzodioríticos a quartzo monzoníticos), e mosha

evidências ds importante contribuição de material básico (de deriva@o mantélica).

Apresenta notáveis similaridades com as rochas do batólito Socorro (aflorante no

segmento meridional da Nappe de Empurrão Socorro4uaxupé), em especial com o tipo

"Bragança Paulista' de Campos Neto et al. (1984b; ver também Wernick et al., 1984b),

para o qual se dispõe de idade U-Pb emzftáo de 638 + 15 Ma (C.C.G. Tassinari e Mi-S.
Basei, com- pessoal, 1992).

De acordo com Vasconcellos e Janasi (1989), esses granitóides cálcio-

alcalinos mostram algumas característicås em comum com o magmatismo de tipo I
C-ordilhsfuaûa, que se gera em z)nas de subducção ativa O ca¡áter rico em K e as razöes
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iniciais de Sr dessas rochas sugerem contrr'buição importa¡te de material proveniente de
crost¿ continenl¿l m¡is antig4 ou participação de fonte mantélica ,'enriquecida'; para
campos Neto (191), esse magmatismo corresponderia a ''m estágio de 'arcos maemáticos
maduros" durante o fechamento de um oceano no ciclo Brasiliano.

Dados preliminares aqui apresentados indicam que ocorrências comparáveis
à associação cálcio-alcatína potássica podem ser relativamente abundantes em porções
mais profundas da est¡utu¡a alóøone, onde aparecem como charnoquitos, que podem ser
confundidos, à primeira vista, com rochas da suite são José do Rio pardo. A distinçao é
¡5¡¡lmsûfs possível a partir da petrografia maøo e nicroscópica (os charnoquitos cálcio-
alcalinos são em geral porfiríticos e têm proporsões 5ignifiç¿fiy¿s de biotita), e
proût¿mente identificável na quimica de minerais (Mg# muito i¡feriores r,rs rochas dâ
5¡i¿s mangerítica) e de rochas (na comparaçåo de tipos intermediários dos dois conjuntos,
com teores de sior da ordem de 6\65vo, os charnoquitos cálcio-alcalinos têm m2ior Mg#,
maiores conteúdos de C4 Sr e B4 e menores de Zr e Nb).

Enbora sejam identificados entre ss mangeritos grupos de rochas cujas
suacterístic{rs químicas os aproximam um pouco, sob certos aspectos, dos tipos cálcio-
alcalinos (e.g., grupo com maior Mg#, que é acompânhado por menor Zr, maior Sr, etc),
não parece haver qualquer relação genética entre os dois conjuntos. Mais ainda
conquanto não tenhem sido estabelecidas, até o momento, relaçóes de idade segruas entxe
eles, suas qfinidades tectô¡jcas p¿uecem muito diversas, e é pouco provável que tenh2m
sido gerados contemporane2mente.

A inte¡sa migmatizaçf,e regional gerou volumes importa.ntes de rochas
granitóides (caracteristicamente róseas), seja como leucossomas, seja como inúmeros
pequenos corpos de biotita granito (os "granitos formadores ¿s migmatitos' de Wernick e
Penalv4 L980, para os quais se adora aqui a desþação genérica 'þanitos tipo pinhal").

Trata-se de graaitos heterogêneos, que comumente e>obem estmturas schlieren e
abundantes xenólitos gnáissicos, e se geraram a partir da fr¡são parcial de protolitos
va¡iados, mas principalmente de ortognaisses.

Não existem até o momento parâmetros seguros para definir a idade e as

causas do processo de anatexia- Ele certamente foi polifásico, como mostram as relações
com os granitóides cálcio-alcalinos potássicos (que invadem gnaisses afetados por alguma
migmatização, mas são freqüentemente invadidos por gr¡ni1ss tipo Phhal). Também
parece certo que ela precedeu, ao todo ou em parte, o tfansporte dos terrenos alóctones
por sobre a Faixa Dobrada Alto Rio Grande: a granitogênese de tipo pinhal é exclusiva
dos terrenos da Nappe de Empurrão socorro-Guaxupé, e além disto não há evidências de
que os níveis ora expostos dos terrenos subjacentes tenhem sido submetidos a condi@es
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compadveÍs com a anatexia após o cavalgamento (d. valores termoba¡ométricos obtidos
por Vasconcellos et al., 1991).

Não pode ser desca¡tada a possibilidade de gue tenha ocorrido alguna
anatexia por descompressão adiabática du¡ante a ascensão da nappe, mas p¿rece mais
provável que a migmatização tenha ocorrido em resposta a um aporte externo de calor
(,{C.B.C. Vasconcellos, tese em preparação), previamente à aloctoni4 e ao próprio
metamorfismo de facies granulito (iá que locatmente se observam rochas estrutu¡almente
idênticas aos gnaissss migmaftioos com mineratogia da facies granulito). Eventualmente,
esse elevado flr¡xo de calor poderia ter sido estabelecido quando da intrusão e cristalização
do próprio cálcio-alcalino potássico.

Os pacotes meta-zupracnrstais da Faixa Alto Rio Grande, de idade
mesoproterozóiao têm localmente como embasamento seqüências deminantspeaþ
ortognáissicas de idade tra¡samazônica a mais *tigq comparáveis aos conjuntos
encontrados na borda do cráton do São Francisco, aflorante imediatamente a norte da
fuea estudada O seu cavalgamento pelo terreno alóctone da Nappe de Empurrão Socorro-
Guaxupé, durante o ciclo Brasiliano, parece marcar um evento colisionat de significado
regional. O estudo de indicadores cinemáticos e oonsiderações geológicas gerais sugerem
que o transporte do terreno alóctone se deu no sentido NfV (Campos Neto et al., 1984a;
Vasconcellos, 1988).

A idade do evento de cavalgamento não pode, ¡x)r orq ser estabelecida
diretamenter ñâs pareoe ss¡ mais jovem que ca. 640 Ma (idade U-Pb dþonível para o
megrnatísmo cálcio-alcalino potássico, de coloca@o anterior à aloctonia). Campos Neto et
at (1990) e C-ampos Neto (1991) admitiram nma idade relativamente jovem para a
colocação final dss terrenos alóctoneq compaúvel oom a "orogênese Rio Doce', definida
pelo último autor, e melhor øraçrer:ø:rda em domfnios geográficos situados no litoral do
Rio de Janeiro e Espírito Santo (e aparentemente também no Domlnio Ubatub4 em São
Paulq cf. Ja¡asi e Ulbric\ 1991). Pa¡a esses autores, a nappe teria se colocado após o
estabelecimento do "cinturão granitóide Itu" (Vlach et aL, 1990). Os argumentos por eles

apresentados são, contudo, passfveis de contestação:

1-não existiriam granitódas atríbuíveis ao cinturão Itu invadindo a FaÍxa Alto
Rio Grande. Ao contráriq os granitóides da região de Morungaba (S. Mac\ tese de
doutoramento em conclusão) invadem þtamenæ o contato entre essa Faixa de
Dobramentos e a Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé;

2-asrazñes iniciais de Sr dos rochas do cintr¡rão Itu seriam indicativas de que

elas não poderiam ter se gerado por fusão parciat de rochas presentes na Faixa Alto Rio
Grande. São poucas as rochas da Faixa Alto Rio Grande, de seu embasamento e do
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próprio cintu¡ão Itu para as quais se dispõe de dados isotópicos de Sr; parece

perfeitamente possfvel que áreas da crosta i¡ferior que tenhem contribuldo para o

magmatismo ltu näo tenham sido amostradas (ou mesmo que não possâm sê-lo em

superfície).

Um terceiro argumento contrário é o próprio arâter epizonzl dos maciços

granitóides que constituem o cintu¡ão Itu (pressões litostáticas de colocação

provavelmente sempre inferiores a 3 kb), em franco contraste, nos terrenos alóctones, com

as pressões relativ"mente elevadas registradas em suas rochas encaixantes, o que indica lm
deslocamento vertical importante destas últimas previameDte à instalaçao do cinturão

graritóide. Tal é o caso na área estudada (pressões mlnim¿5 de 7 kb para a formação da

paragênese principal dos mnngeritos-charnoquitos gnáissicos, e provavelmente pressões da

ordem de 3 kb para a colocaçáo do maciço Capituva).

Acredita-se, com base nos argumentos acin4 que o limite superior de idade

para a colocação da Nappe de Empurrão Socorro4uaxupé seja a própria idade admitida

para o estabelecinento do cintulão Itu (62G580 Ma, Macb et al., 1990).

O cinturao Itu constitui uma importante fei@o regional, bem dest¿cada

junto à borda atual da Bacia do Pa¡¡n4 por constituir um alinh¡mento de ocorrências

graaitóides t¿rdi- a pós-orogênicas facilmente visuaïável em mapas gama-

espectrométricos, já que os maciços que o constituem são predominentemente ricos em

elementos radioativos. Tem caráter pós-colisional e é composto Por urna ampla gama de

associações de ganitóides, geneticanente muito variada, lllas em seus gr¿¡ndes tlaçÆs

comparável ao nagmatismo t¿¡di-Caledoniano (Younger Groútes) das Ilhas Britânicas.

Particularmente notável é o contraste entre os tipos com ¡finidades cálcio-

alcalinas (que incluem facies relativamente menos diferenciadas, são comparativamente

ricos em enclaves e diques sin-plutônicos básicos-intermediários, e comparáveis aos

g'ani1e5 de tipo I Caledoniano), e os tipos com tendência alcalina (em geral muito

diferenciados, dominantemente sienograníticos, loc¿lmente com texhfa viborgítica e

mineraliza@es de Sn, W e outras, o que é reminescente de granitóides de tipo A da série

¿lrmine5¿). Característica comum às duas associaçóes (e aos aparentes tipos

intermediários, relativamente abundantes) são as evidências de cristalização sob condi@es

relativamente oxidantes, refletidas no caráter relativamente magEesiano dos seus ninerais
máficos e na presença comum de tit¿¡ita maemática (d., contudo, o maciço Atibaia, M.M.

Melherq dissertaçáo de mestrado em conclusão), o que se coaduna com seu caráter pós-

orogênico, e nåo 'cedo-anorogênico" (d. Bonin, L990).

Os dois maciços sieníticos aflorantes na região de C-aldas-MG Parecem
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marcar a conti¡uidade (e aparentemente o extremo) nor-oriental do cinturâo. For"m

apresentadas evidências de que a colocação do maciço Capituva foi contemporânea ao

desenvolvimento de faixas de cistlhamento orientadas NE. É notóri4 no momento, a falta

de dados estruturais adequados para o estabelecimento do timing de colocação de maciços

gaaitóides do Estado de São Paulo (e SW de Minas Gerais) no quadro evolutivo da

deformação das rochas encaixantes. Avaliações prelimina¡es sugerem, confudo, que muitos

dos maciços que compõem o cintu¡ão Itu se colocaram contemporaûeamente a essa

rnesma fase de deformação, em parte ao longo das próprias faixas de cisalhamento (e.g.,

mzciço Piracai4 Janasi, 1986; Serra do I-opo, Ebert e Arnrr, 1991).

A identifica@o dos processos geradores dos magrnas encontrados no

cinturão ltrr' das áreas-fontes envolvidas, e do próprio ambiente tectônico em que ele se

formou sarscen einda de investiga@es mais detalhadas, mas alguns dados que têm surgido

nos últimos anos permitem algumas especula@es prelininares (Mach et al., em

preparação). A apontada similal'idade com os Younger Grøtites caledonianos das lhas
Británicas não é mergmente composicional, mas também, em traços gerais, de situação

tectônica- Os granitóides britânicos invadi¡am a crosta algumas dezenas de milhões de

anos após o fechrmento do oceano Iapetus, o que tem levado alguns autores a admitir um

ambiente não relacionado a subducçåo (e.g. o "soerguimeuto pós-colisional" de Pitcher,

1982), enquanto para outros @rown et aI., 19&l; Harris et 41., 1985) esse magmatismo

atestaria a continuidade da i¡fluência da zubduc@o, mesmo após o fechqmento oceânico.

Recentemente, Thompson e Fowler (L986) propuseram uma origem relacionada a

subduc@o para sienitos potássicos (comparáveis aos aqui estudados) 'm pouco mais

antigos que os Younger Grøites caledonianos; foram contudo fornecidos no item 4.62

alguns argumentos que sugerem urna reconsideraçåo dessa posi@o pelos mesmos autores.

Q mag'rnatismo te¡ciá¡io do oeste dos Estados Unidos tem ¡ecebido

considerável atenção nos últimos anos, já que essa ârea tem se revelado fundamental para

o estudo das características da passagem de ambientes de subducção ativa para

extensional. De fato, foi durante o Oligoceno e o Moceno que, diacronicamente, a

subducçáo da placa Fa¡olan foi substituída por falhamento transformante ao longo da

costa norte-americana" e processos eminentemente extensionais Passaram a Predomina¡ no

interior do continente. Tanbém ali, muito tem sido especulado sobre possíveis

contribui@es do processo de subducçáo para o magmatismo mais joveul seja dfuetamette

tra sua geraçäo (já que manifestações de øráter francamente cálcio-alcalino sao ainda

encontradas com relativa freqüência), seja como responsável pela adi@o do "componente

de subduc@o' identific¿do no magmatismo básico terciário-recente de várias províncias

@asin and F.zroge, ñlr do Rio Grande, Platô do Colorado, etQ. Muitos estudos recentes,

contudo, têm evidenciado que, em linhas geraig o processo de distensão litosféric¿
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(evenfualmente ajudado pela ascensão de plumas astenosféricas, como a de Yellowstone)
pode respoûder satisfatori¡mente pela geração de magnes básicos composicionalmente

variados (tolefticos, potássicos, cá1cio-alcalinos), e que os conteúdos de elementos litófilos
e os dados isotópicos de Sr, Nd e Pb dessas rochas indicam áreas-fonte no manto litosférico

subcontinental que teria adquirido seu 'componente de subduc@o" muito anteriormente

ao Mesozóico, mais provavelmente na época de forma@o da crost¿ em que eles se

colocarn (e.g., dominantemente há L,8-1,6 Ga na reg¡ão de Montana, Dudás et al., 1987; cf-

Men'ies, 1989). Em algurs locgis onde (e quando) o estiramento litosférico foi
suñcientemente elevado, magmas de origem astenosférica puderam invadir a crosta"

formando-se assim o magmatismo básico com característicås de basaltos de ilhas oceânicas

(OIB), identificado na província de Basin and Range (Fitton et a1., 1991) e na parte central

do rift do Rio Grande (Gibson et al., 1991.), entre outros.

A situaçáo que se esboça nos estudos realizados na costa oeste 2mericana

parece mais adequada para explicar o caráte¡ do magmatismo ta¡di- a pós-brasiliano

registrado no cinturão Itu e regiões adjacentes. O cinturâo registra uma ampla va¡iedade

de tipos de magma que, se tomada em termos de procedimentos simplistas de

'discriminaçao tectôtrica", fo¡neceria resultados conflitantes (e.g., coexistência entre

associações cálcio-alc¿linas e associações comparáveis à série aluminosa de granitos de

tipo lç Vlach et al., 1990). Essa variedade composicional encontra analogia direta nos

tipos de rnzgm^ identificados ¡6 magmatis¡6 tetciârio-cetoz.Óico (de caráter pós-

subduccional) na costa oeste dos Estados Unidos, onde têm sido descritos: rochas

intermediá¡ias cálcio-alcalinas a álcali-cálcicas não relacionadas a subducçáo (e

interpretadas como resultantes de misfura fls m¡gmas básicos e ácidos; Gl"znsr, 1990;

Smith et al., 1990); rochas ácidas muito diferenciadas correlacionáveis à série aluminosa de

granils5 d geradas por fusão crustal (em especial os topázio-riolitos, que formam

inúmeras ocorrências espalh¿d¿5 espacialmente, com idades entre o Oligoceno e o
Recente; Cb¡istiânsen et al., 1986); e magmas básicos a intermediários potássicos (e.g.,

I-,eat et aJ.,1989; Thompson et al., 1990; O'Brien et aL,1997), en muitos casos diretamente

comparáveis aos principais representantes d6 magmatismo mantélico identificados no

cinturão Itr¡ como os maciços sieníticos presentemente estudados e o maciço

monzodiorítico-monzonítico Piracaia (J¡nasi, 1986), enfe oul¡os. A ausência (ou raridade)

de granitos peralcalinos no cintu¡ão Ií1 o faz comparável a várias provÍncias oeste-

americanas onde não houve estirrmento litosférico sufciente para permitir a ascensão de

mzgma.s astenosféricos, situaçáo que, no entaûto, deve ter ocorrido mais a S-SE, no

cinturáo Serra do Mar.
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ANEXO B - AN,ÁLISES QUÍMICAS DE ROCTIA. Tá.BEI-AS COMPLEMENTAR.ES
TebêlÊ B.l. A!Állrcs qulmi(s-\ dc padrôcs iDlcnÌscioÐsrs dc rochs^( c åìilis€s dc brslco, por lCP.

sjo, 1532 ?5,70 û,12 60,16 6ó,05 65,8 0,14 {,12
Tio-, 0,10 0,09 0,15 0,1s 0,óó 0,68 0,01 0,00
.AJ.ô. 1¿m 1¿08 1r,98 1¿0ó 14,49 14,ó? q03 0,08
rc'O. 1,99 \Í2 ó31 6,32 3,73 3,75 0,03 0,û2
M¡b- 0,01 0,02 o32 0,32 0,05 0,0ó 0,m 0,m
MrO 0,Or 0,0ó z6s 210 \24 40 0,01 0,03
cio 0,7ó 0,78 1,91 7,97 \44 ?-50 0,01 0,m
NarO 3J5 3,36 435 432 3,70 3:n 0,01 0,m
KÐ 4,9E 4,99 452 4,45 4¡5 4,63 0,03 {,01
Pþ. 0,û2 0,01 0,44 0,43 031 028 0,m 0,00
fot¡l 98,5? 99,11 9935 98,E8 9E,13 98,44 0n 492

Ba 120 120 470 460 13m 1100 <15 <15
Be 7,1 73 ?2] 22,1 62 5,4 0,6 0,6
Co <15 4 <15 <15 65 ó5 <15 <15
cI <15 12 <15 <15 75 55 <15 <15
Cu < 15 12 <15 <15 < 15 20 <15 <15
LA 110 109 '1O 7S 65 15 <15 <15
Ni <15 3 <15 <15 35 35 <15 <15
Sr <15 \D 5 217 560 570 <15 <15
v <15 2 55 50 70 65 <15 <15
Zn 50 50 250 24E 35 48 <15 <15
Z.r 300 300 3m 3m Ln 235 <15 <15

. (stéùd¡ 6l@): rarú6 tc.@Þil¡dG: priEùå ólu¡a ê dÈ 'noiq' ib btucq rd'E obdtì.6

T¡beI¿ Br. Análiscs qulfn¡cas r.petidas de rocbâs, por ICP.

sio, 65,14 &,62 ô3.93 63,'t2 57J9 5?2ïcË 0,86 0,84 0,65 0,óó 1¡3 1¡3
A1Á 15J2 1539 15.81 15.79 13.81 1.3.?5
Fc;cÉ 4,4t 4,40 675 6,73 5:% S:E7
M!b- 0,09 0,09 0,16 0,16 0,09 0,ß
MsO 1,60 r58 030 030 La1 1Uce:o 3.48 3,44 Zn ?16 539 528
Na'O 1,6 3,68 4,0ó 4,8 3,16 3A7Krö 4,00 4,05 525 5¡1 1,42 7,44
P,os 024 0¿5 0,r8 0,17 r,07 1,03P¡. 0¡3 0J3 -0,(B 4.09 oJE 038Totål 9,40 98,17 9,n 99J9 9921 9&?9

Bs ltû 1010 1945 1940 5680 5680
B€ 35 3 3J 3 3,4 3,1
Co <15 <15 <15 <15 2n $
G3530mß4035
O¡ Ø <15 <15 <15 15 <15
I¡ 25 m 40 40 180 1t0
Ni <15 <15 <15 <15 35 20
Sr 480 470 210 ?1O n50 n30
v 909025 15 85 80
Zi 70 ó5 140 14O 1m 90
Z.t 150 145 1160 1170 135 f)0

siq 59,75 59,98 60,81 60,49 61,19 61,93 QlTic}, 1,41 1¡1 121 123 l.0B 1.1 Llt,AIrq ß23 1421 15.94 15,88 1158 14,óó 115
Fc?Or 5,94 5.93 521 525 6J1 643 ó,0ó
M¡O 0,09 0,08 0,07 0,û7 0,09 q09 0,09Mco 4q ¿$ \ú 2,08 3J1 3J5 3,7s
C¡O 431 132 3,t1 3,05 4,13 4,P 45E
Nå2O 32't 32Á 3,% 3.94 1n Zß 16xÐ 637 6¡0 6,14 6,14 4,11 4,0ó 421
Pþs 0,94 0,9? 0,64 0,ó8 038 038 023
PJ. O23 O23 0,4ó 0,4ó 0.41 0.41 057Tolål 99A4 9,6'1 99,'l 9927 9,11 lm,ló 9911

Ba 3600 tSoo 30æ 29x 1o3o r03o 1040Bê 3,6 32 3,4 2 3
Co 15 15 15 <15 15 20
G 65 ó5 45 45 180 190 135
c\ 15 35 2I) <r5 <15 m
lå 95 95 90 90 40 45 37,8
Ni 10 40 <15 25 35 45 38
Sr 1650 1ó30 l7l0 17m 450 455 AfiÌ
v 90 95 95 lm 110 lm E9
Z-tr t0 85 t0 ó5 75 85 &5
Z,r YS 345 3E0 370 310 315 &.

' 
^!¡liÈ 

Èdiât¡ p@ Flwê.€¡cj! dc n¡jo6 x s M@ úi¡l UbiErû of Ncs{@dl¡¡4 Ce¡d¡'
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T¡b€¡e 8.3.^c-omPåreção enrrc análises qufmic¿s de rochas do maciço São Pedro dc Ca¡das obtjdÀJ por FRX (USp, primeir¿ linha) e
ICP (lmpe¡iaÌ CotleSe, se8unAa ¡inha).

¡¡6t¿ SiO2 Tiq 
^ltor 

F€.?O¡ MnO M8O C¡O ti¡20 K¡O p2OJ p_F. Tol¡t
cAnob @,ó¡ I,g2 16.21 ?,99 o,2o o,óó 3,27 5,t5 0.3Eóo.15 l.o5 15,7t 8.50 o,2t o,sJ 3,53 4,r5 4,90 0,4t 4,23 s9.?2

c{293h óO,t3 0,5¡O 14,7't ?,m 0,20 0,72 2JA 4,89 0,2g62,6t O,9l t5,a2 .t,?6 0,21 o,t6 2,96 3,95 4,s2 0,34 o,o? 99,2.6

61,49 0,67 ¡5,58 ó,t5 0,?0 0.34 2,ó4 3,95 5,35 0,2r 0,0ó 99,3ó
c^Jlb 63,44 0,61 t5,69 ó,48 0,15 o,l4 2,5.t 5,3g 0.1óó3,93 0,65 15.8t 6,tS 0,16 0,30 2,,t1 4,0ó 5,75 0,r8 {,09 gg,78

63,75 0.?E t5,08 ó,98 o.t8 0,37 2.61

c^795b

CA4tó¿

cA4E9 65,3't O,E|4 14,88 5.2t 0,12 0,58 2,29 5,99 O,24
65,14 0,88 t4,57 5,4 0,13 0,71 2,4ó 3,65 5,84 o,3l 0,56 gg,71

65,m 0,5¡t 14,67
ó5,03 0,57 t4,71

ól,tó 0,60 t6,41

64,95 0,ó4 ló,31 3,Ol o,o9 0,44 2,47
65,61 0,67 t6,2i 3.)7 0,09 0,s2 2,u 4,t1
ó6,86 0,43 t5,53

c^l5ó t5,13 O,22 13,ó8 2,O1 0,O4 O,l3 0,83 5,6 O,û2
74,6t O,22 t2,54 2,tó 0,O4 0,r5 o,Eo 2,61 ó,05 o,O5 0,28 9,6r

T¡b€Le 8.4. CoûparàFo €nüe os resultados årìalftjcos pa¡å S¡, a¡álises po, FRX
(USP) e ICP grnp€riål College; imp).

amosùa CAuob CA293b CA63b CA267b CAt232 CA5tbSr(ì.ÌÐ) 3t2 263 243 z1r zrs noSr(imp) 2t5 240 215 l9O tti 2rO

anostrâ CA795b CA43 CA494h CA4t6€ CA493h CA4t9Sr(usp) 156 lu 26 Z9I Z2t 236Sr(ir¡ìp) lJ5 t75 265 27O 2m 220

5,8ó 0,r5 0,ll 2,22
5,9¡ 0.16 0.23 2-34

65,t4 0,71 t4,62 6,ó8 0,18 0,33 2,18
66,03 0,t2 t4,10 6,19 0,r? 0,6 2,3E

5.13 0.15 0.45 229

ó1,30 0,6ó Ì8,33 4,15 0,09 0,48 z,to

t,u 0,14 0.4t ! 73

s,E 0,t3
4,O3 5.28 0,13 0,32 98,.t3

amosFa
s(usp)

S(usp)
St(imp)

s(usp)
Sr(imp)

s,67 0,t4

cA4tsh cAt98b cA205 CAt56 MCHOT
39t 533 243 t5 t953't0 485 200 80 t90

CA974a CA422 C^474b CA396 CA369b CAllO3b2645 2ú7 tt42 2355 2522 .23û2450 2040 l?to 21t0 2240 2W

ct\241 CA881 CA99ã CAtó9b C^9J2 CA95.l2381 2190 2040 283 lt09 18982240 2330 1920 1920 1650 16tO

5,2't 0,t4
5,24 0,r5 '0,46 98,99

åJnosü-À CA28b pB& pB2å
s(uÐ) 1986 3633 292'7
Sr(imp) 1820 34m 2jSO

añostra c4339 cA42t cA76b cA2 MCHO2Sr(usp) 7t8 457 248 2m 4:,1Sr(irnp) 73O 4û 255 t95 4tO
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5,09 0.18
5,09 0,20 4,m 99,35

5,98 0,1I



3,11
3't,43
2858

5,18

1r58
7,r3

1v
199
1s6
0,0r
0,07

100,98

T¡bêlâ BJ. No¡rlrss CIPW dc rocìas ¡icnjric¿s dos Ersciços Capituvs c pcdra Bra¡ca

9z s,lq 1,00 1J8 4,4S 3,!6ol lt,e 9!,el 3ó,4s 3s,ls 362Ð y,ti 3't:14Erb 43-? 3147 31,qó 3i37 3rZ'7 s0,óa zg jta! 8,2. ó,19 7,'16 8,15 '1,96 6,98 5,97¡¡c lS7
$ l4 !,e1 ¡,8C 6,18 3,85 s,r4 8,70ry 7,42 '7,1'7 8,99 1037 9,14 .13r
ol 8'06 1,83mt 177 ?4 !,n zJA 224 Zú Zo3ii.E I,q 9,q L3s 3,09 z;99 Z9B 3, t3ap 1,\1 227 1J8 2;6 45s z3e Uoq g,q q,g1 q,gl oror o,m o;oz o;or

= 
0,ß 0,07 0,08 0,08 0;08 0:û7 0;06ToÎa.l 99;t9 98J1 99,89 98,82 98:91 98;û7 9932

qz 4,05 5,75 5,ó8 734 '1,75
oI ?179 9q¡e !,4 34,12 3&73 43,40 44,01alb 3_0,?q 2ß,V 2'1,73 21,6s 2s,æ zsli lSaq 7,m 4,63 535 62A 4,TI 1,41 02ADe I29 tJ7
s 752 a;to 7,92 1028 8,86 1&40 18;mht 8,48 't 31 7 ,6 6;90 '7 24ot 236 1@Ft ?4 i.?l l,99 t,y2 l,et ?12 læilm 187_ 2-78 Z8 274 Z1r Zyz \73ap ?,!s ?4 22'1 Ztj Zm Zer ¿64g 9,01 0,û2 0.01 0,t2 o,g2 0;01 0;0t
4 0,û7 0,08 0,û7 0,06 0;08 0;0s 0;03Total 9,65 98,43 99,0S 99þ 99,49 98'27 S9,æ

cA992d CÁ8ó9b CA952 CA957 Cá28b PBSA

Tsbels 8.6. A¡álises de eleúetrtos terras-tafas em rochas do maciço C¿pituva e em granitóides cálcio
aìcaliaos potássicos.

cA?6b
SItrV

60,060
13?,100

s'.t,92ß
71,740

1,14'7
8,349
't,8&
1,534
? o?¿
3,04ó
0J33

293,035

a¡Dosû-a CA974a CÀ369b CA4'l4b C.A'881 CA28b C4339
iããeJ ¡as sIB sd sfm sf sc

60,?m
ú6,5m
68,930
723æ
2332
8,363
't,781
1,447
3,957
3,469
0,42Á

325,665

83310 104,100 96,980
184,5m 250,8m 215,1ú
80,6ó0 722,6û 102,900
12.ó00 19.720 ß,n0
2:Ì21 4385 3,480
7:103 77,121 9,180
4,083 6,089 5J05
0,752 1,143 1,041
1,699 2;lú 1603
i.021 1,836 1,984
0, 13? 0,u3 0,26

378,586 524,742 455,209

No¡E'¿s c¿lculådås para Fâ2O3/GeO+F cb)=03.

Ae14 43.05 55.01 38,23 3Z% 11,80 1329
ô:eo o;e3 o;88 o'el g'q7 9'70- -935sltl s't',zt 60:$ 58,95 60.s4 61,15 '1234

Abr¿viåÉ.s d¿s fåci..s: E5= ñêlâ-sicsiro; slE- si! ro IaEiDâdo ¡ûédioi sgf- sicoito 8râ¡ùlÂ¡ coE når¡iz Éuboldi¡ada rfro' sjl'

.;"i. S". , .¡¿o 
" 

¡""; s., sEv- Erå.ûiróid.r cáIcio-âlc¡Ìi¡oé\ ripos Sa¡t¡¡å d¿ Ctld¿s c Sãra do Milho Vc!d!'

l-a 79,600 102,800
Ce 189,1m z1\3æ
Nd 106,ó00 114,800
Sm 16,870 18,120
Eu 3,789 4,63
Gd 9,833 9,918
DY 4,89'1 55n
Hô 0:916 1,039
E¡ ?-r44 ?474
Yb 7,Í19 1,610
l-,¡¡ 0,141 02j6

Total 414,969 492,8'7'7

h/YbfNl
Eu/Eu''
sio,



cÁ51b cA?95b cA43

il iifi ifi trifi 
rffii#ï# 

tr
fl" iä jfi ffit Ê) ffi, ffÅ,ffi ,åfå

Taùela B.?. Normas CIp\ dc rocbas do oaciço Seo pcd¡o dc Gld¿s

MCHO]

33J3 l&m35,85 3280432 n,703,79 731
029

242 Tsio,12 1.880,42 t.lo0,12 0,430,0ó 0.179952 9&94

cA63b Câ267b CA1232

cA485h Câ198b cA205 Câ156

14,79 14J5 22.1 1? a1

i,:,ti, äiiå r:ií 4$
if¿ ffi 'Ë ltr1,84 1,0ó r.i¡ -iï.t

ry8 ç8 129 tstu,/4 036 032 0.48o,r9 0.16 0.17 n roç'g,60 c9,1s 9e'29 eõjé

c.{llfr CA293b

CA494h CA486e CA493h CA489

qz -?,19 1120 1s2e
9L lq¡q ß2Á u23
-8r 

b 3:,1¡ 343s zlto
T 951 934 6,e5
@

S I'q z3s r,83p- ¡!! 4,e8 s,ozfl 191 r,B4 r,szIt !4 r,18 o,ss? HÉ oJ6 o21
+. - , .o2o o;le o,:e
¡ otar 9913 99,m nzl

T8bels BJ. ADátises de clementos r.
pedro de C¡ldas. ,ûas_raras em rochas do maciço São

cA156
hg

Nc.E¡.' r¡lo)i¡dÀs p¡,'å Fczq/Gco+ F?q) = 0¡

1522ú
316J00
118,800

17,E30
1,69ó

10,080
5,746
1,130
2945
z@4
0310

cA205 cA489qÐf ¡ru¡oc

##jå iffi 'fr#lgf4 8,847 tí.w
Ë:frå i:1i, ,if?8í:ffi i'.124 VÆ

lt# å# âffi
46,143 6Ð331

C/q,l 10b C:1.7Z3¿gtrDc ¡¡Ì¡¡Or

j,iå ,T# ;i#
Ahcvi¡Éas dÀs f¡cics mn. Eå'gerùo E.oio (c, or, o.- 6.¡o.Es C¿D.'at Oric'tÂl .Ocidc¡¡!.Ì); qbf= quaruo nangcrito ã!o; þ- borDbtÈEdå grå¡ito.

La 51-010ce 12rsmNd 63-9mtn ß:oÃÞu 4-653Gd 10.060ry g,tsl
lro 1-947Er s-olzYb ¿-+ezl¡ cíScl

Total 235A't3

aEosFa
facics

m7,56't

't,67 5.0912A 1:19ó0,15 63,49

83

ItÆeo
sió,



ANEXO C - Á'NÁLISES QTÍMICAS DE MINERAIS . TABEI-AS COMPLEMENTÂRES

Tsbels c.l. A¡áìLscs qufcoicas c números alômi@s médios (Z) dos pad¡öcs utiliz¿dos ¡¿s
Fnl!i<es por xûicro'ssonda cletrôaìca DÂ USP.

pad¡ão

siø
TiOt
Alrõa
FcO
MtrO
Mgo
CaO
NarO
K2õ
BaO

z

6439 æ,'14 54,V2

1858 19,74 292r
0,06

ALB ANDE BYTOI

padrao

!,14
74,q2
0J8

1\û2

SiØ 4037 ,10,98 49,01 34,40 3&ó2 0,01'tig? 1,7^? g,zq 0,0s ?,0s z2e sl,ós m52
4És 11,?q e,Þt a30 10,70 0;01 3,76
Fço_ 19,y 4,qr, 44,ry 30,!1 18.13 46J8 6e;e8M¡O 0,09 A72 o37 . 038 0,95 1,43 039
lrco u,80 q¡9 3,17 4,60 14,0'1 0¿5 ?:64
-c-ao 1g¡q 1g,q 031 0,s2 0,02 0;11Na2O Z60 Z6'1 0,O4 0,16 0,69XzO ?os L71 92Ã 920
BaO 0,18 0,11

115411J5 4,620,03 0¿5

KAXA WILB GRUNER BIOT1 BIOT3 ILM-s MI-9

4930 4't,9O 53,940,03 1,82 02ß3¿10 92þ 0,óó0,45 8,r8 2930,18 0,07o,12 72,67 16,9315J0 1836 Uss
270 r34 0240,07 0,01 0,01

0,û2

10,71 77,41 11,69 i¿81

^2ú 
CPX/ Ec16

Tabels C,2. Padrões utili?âdos pa¡¿ as ånálises de difelentes elementos químicos no
I-âborâtório de Microssonda Eletrôrúca na USp.

tz87 't3;16 15.8r

5251

02s
21g6
6,t2
3,85
4,?9
8,99
0,v2

73,92

si cPxT WILB
Ti A2Og,KAKA XAXA
A.I A2c9 WILB
Fe EG16 

"\IILBMn Ecl6 Ecl6
Mg CPXT wlLB
Ca CPXT WILB
Na Ecló KAKA
K KAKA
Ba
F
cl

1490 73,75 19,00 t9,75

Ab¡!v;sÉ6: CPXT= cli¡opiuêdo 7; Ä209= .ugir¡ 209i Ecló= êsiri¡!-óusir¡ ló; wÌLB=
hoñblúd¡ vilbefor.¿i X,ê,X,C= botublèrdå t¡kùu¡; BIOT3= biotit¡ 3i BASI= crrerjco B¡-Si;
ESCÀP= èsc¡IolitÂi BYTOW= byloM¡t¡; ANDE= r.Ddesidi ORT-3= oroctÁdo 3

BIOT3
BIOT3
BIOT3
BIOT3
ECl6

BIOT3
KAXA BYTOVr' BYTOW
KAKA ANDE ANDE
BIOT3 ORT,3 ORT,3
BASI BASI

BIOT3
ESCA.P



T¡bd¡ C.3. Ân¡l¡s qulmica rlpÈqr¡rivß c ¡úÍÈro d. chions p¡n ùfitiólios (pnñÁ¡ios.
€úd¡rio:\ dô tu.iú ridfii.ô C¡ñ,tuY¡

.ftstñ CAl205 C^963
poDro cA .7 c5 b4 tó bl ¡cl &2
¡ùGrc 123¡l 5ó1t
sio2 11,
TiOz I,91 0,ó6 0,¡r4 1,54 0,51 o.3E 0,03 0,03
A¡Or A,22 5,05 4,2J A,22 ó,10 5,25 0,41 o,1.1
FèO¡ 14,90 ll,8l l¡,42 18,¿o 17,47 t6,21 t2,lo t0.98
UnO 0,30 0,21 0,28 0,39 0,39 0,3? 0,33 0,33
MSO 12,89 15,95 16,81 10,45 11,60 12,28 ts,ól ló,0?
C¡O 10,95 11,75 11,39 11.16 t1,4t ll,{9 l2,tl 12.98

,4.1 1,321 0,803 0,653 1,157 0,829 0,703 0,04t 0,058

At 0,137 0,076 0,07E 0,208 0,247 0,226 0,029 0,073
Ti 0,216 0,074 0,019 0,t16 0,05? 0,043 0,æ3 0,003
Fê 1,875 1,460 I,¡loo 23n 2,18ó 2,MO t.1i6 1,334
Mtr 0,039 0,0ã 0,034 0,051 0,049 0,017 o,(Xt 0,040
Mg 2,A91 3,515 3,613 2,356 2,5t6 2,71a 3.J94 j,4j1

Cs l,?65 1,E60 1,788 I,Eo8 1,828 1,849 z,sa3 2,019
NÂ o,ó49 0,435 0,347 0,597 o,¿ul 0,363 0,103 0,073
K 0,253 0,115 0,085 0,251 0,149 0,125 0,o 0,0
To'd r5,82J 15.560 t5,454 15,774 t5.5t3 t5,44r 15,0ó0 15,030
Fe3E¡¡ 4,96 4,æ 4,09 3,ó1 3,91 3,23
w# 60,1 10,1 12,4 50,1 54.2 5.1,4 69,7 72.3

2,22 I,S2 1,22 2,M t,4Z l,2S 0,3? r,26
t,32 0,61 0,45 t,30 0,?8 0,óJ 0,06 0.0ó

.nostf. CA9?4¡ CA974a CA974s C4974€ CA474. CÀlt4a CA88l cas8t
pon(o c3 c7 c5 c2 t6 bl ¡!l .c2
ltrpero 9 I0 Il 12 13 14 15 t6
sio2 44,t9 45,76 48,20 50,27 43,51 45,0E 44,66 44,9ó
1io2 1,64 r,23 0;t4 0,50 t,62 t,zt 1,11 1,3ó
AzO¡ 9,t2 7,95 6,00 4,6t t,4o 6.76 E,31 7,53
Fêo( 15.65 15,94 12,11 12,û 1ó,00 t5,73 t5,43 l4,EE
MDo O,24 o,ã 0,20 C,2t O,27 O,?2 O,Z3 O,:2Ã
MgO ì1,31 ll,t6 14,92 15,05 11,13 t2,39 t2,54 t2,91
C¡O tt,23 11.43 11,14 ¡1,80 11,29 ,2ó lt,4ó 11.59

6,143 1,t11 1,291

AI
Ii

Mn
MB

C¡
N¡
K

2.03 2,O2 1,41 1,45 2,15 2,08 2,25 2,18
r,3l ],ll o,14 0,69 t,21 r,08 r,za l.l3

t,12r 1,147 0,8?? 0,6,t0 1,345 r,tt2 1,298 1,220

0,303 0,255 0,1ó8 0,156 o,l?o 0,106 0,17E o,llE
o,lt7 0,139 0,082 0,055 0,186 0,139 0,160 0,154
1,978 r,997 t,511 t,S4Z 2,Ut 2,Ol| 1,93ó t,AT
0,031 o,o12 0,026 0.021 0,035 0,029 0,030 0,034
4,549 2,648 3,2A5 3,2A5 2,614 2,823 2,806 2,916

1,851 1,835 1,859 1,t5r 1,850 1,84,t 1,843 1,872
0,59ó 0,588 0,421 0,413 0,636 0,ó15 0,655 0,ó38
0,252 0,2t2 0,1¡ro 0,130 0.241 0,210 0,245 0,211

ó,853 7,t23 '1,360

TotÁl 15,?47 15.706 15,552 15.459 t5,E3e 15,??? 15,853 t5.82ó
F¿3Bsr 1,4ó 2,25 4,Zl 2,6 3,42 3,2ß 3,37 3,Ot
n&, 56,3 5?,0 ó7.6 ó8.t 56.ó 5r,4 59,2 60.8

^r 
roll¡.s ñlutþndch r hômbicida .¿cnlio þrihêiE.rdû¡c dc úd! ¡mÒdE, ¡nlibólio prirnrrk),.lcnib

c,5-10,r r.1,{,16). homblød¡ rcri¡oliriù (3,6,12J c !cri¡oü1, {7,8).

^bEviåçôls: 
FéD¡r= €nrcúdo mátjño d. F%o3, alcuhdo p.lc o¿rodo dÊ p¡pùc d ¡t. (19?¿)i n c.= úo q¡cut¡do.

æ5



T¡bd¡ C.4, A¡llir¿r qufmices reP.€s¿'rl{livss e n'lærc dè córro¡s psr¡ a¡rfibólios cllcicos (priî'Ános e

secùndl¡ios) e s¡xlicG dos ¡n¡c¡ços C¡Pilllv¡ e Pdlm Br¡¡cå

¡|lrostf¡ PB3

poíro e3

¡ú¡¡ôro I

sioz
T¡02
Alro¡
F%o¡
FeO
MoO
M8o
C¡O
N.!O
Kro
Tot|l

45,t5 46.90
t,42 t,26
8,43 5,39
2,t6 r,8 r

10,47 9,62
o, 16 0,)7
t1,t2 t5,05

.30 ll.l0
2,24 2,l E

|,34 0,9r
96,99 94,19

¡J
E

a2 rl
23

si ó,703
AtN |,29',1

Atvl 0.t78
T¡ 0,159
Fd+ 0,308
Fez+ |,299
Mn o'o2o
ME 3,03ó

C¡ 1.798

N¡ 0,645
K 0,254

Tor¡l 15.ó96

52,m
I,54
o,o2
4,6t

23,51
0,07
6.70
o,23
8,û6
0,38

91,t2

54,38 43,43
1,52 1.80

0.00 8,96
8,41 3,46
11,88 12,53

0,04 0.20
ll.20 lt,1J
0,35 r 1.30
8,6',t 2.00
0,5't 1,26

97,92 96,67

fón¡ül&s quftnicß ü b&ç dc 23 oxißédios

c^982
¡10 ¡3

5ó

't,o75

o,925

0,033
0,t43
o,205
1,213
o,o22
3,383

M8,

't,996
0,00¿

0,0m
0,178
o,534
3,O24
0,009
1,535

0,038
2,44f
0,0?5

ls,'196

46,94
r.60
ó,8ó
o,73

t4,47
o,2t

,89
11,36
t,5E
o,92

96,56

FJ+ etcùl¡do rcsundo o náorto d. Prpitc.( ¡¡. (t9?¿ì: n v¡ìor ir'jidüo i¡ in{h. có@pond¿ m nlxino d. F?o3
¡,1ñi'rivcl. F.3ñin"= !oÈ<nri¡<n mínim; d. Føo1 tu ¡rdlir.t @m¡IEnd.n ¡ hombl.rd. ûicntri4 (l.J)' Éd'rir' (26)

hor¡hl.n¡l¡ ¡c¡¡rol¡'¡iqìtJ, ¡rto.l!onir¡ (l), ñasné;ìo_'t.&ôlþnii6 (4, c ncùdkrl¡ (8¡

05 a:l

18

8.000
0,000

0,00o
0,1ó8
0,931
t,461
0,005
2,456

1,194
0,638
o,n5

15,607

50,68
0,65
1,62
2,O5

I t,62
o,2z

14,13
|,63
0,95
0,30

95,E5

0.?m o,'lu

6,559 '1,032

l-441 0.968

Tsbels C,5. ,\nálisês qulmicâs c rìúmero de cátions pârå biotilÂs primárias c

secìlndárias do traciço si€nfiico Capilüva

51,98
0,01
0.m

12,'l'l
16,59
o,19
6,t4
I,84
6.00
0,n9

95,62

o, t54
o,2u
o,391
t,58t
o,026
2,640

t,829
0,58ó
o,243

15.657

0,055
2,473
0,l07

16,656

o,tt't 0,62'l 0,625 0,594 0,ó84 0,797

4.41 8.40 12'15

si02
'1ioz
Al203
F€O
MnO
Mgo
CaO
Na2O
xzo
BâO
F
cl
O=F,Cl
lblal

o,243
0.180
0,082
I,813
o,m7
2,655

1,82t
o,459
0,176

t5,45E

'|,492
0,508

o,t22
o,o72
o,224
1,436
0,m8
3,113

t,842
o,2'12
0,057

t5,l7 t

CA914â

31,A3 40,1l
4,21 3,60
13,03 12,18
17,3t I I,24
0,t2 0,08
14,80 19,61
0,03 0,03
0,08 0,07
9,83 9,85
0,3't 0,ll
0,84 1,07

0,18 0,21
0,39 0,50

98,30 97,11

t,0oo
0,000

0,000
0,ml
|,478
2,135
0,m5
I,,1O8

0,303
t,'190
0,018

cl5

38,74

12,82
t 3,34
0,l0

18,0r
0,06
0,10
0 0l
0,50
0,92
0,19
0,43

g',t,7l

si

Tilv

Tivl
FE

Mn
Mg

Ca
Nâ
K
ßa

F
cl

3'l,u

12,64

15.46
0,13

16,25
0,09
0,09
9,16
o,40
I,l2
o,zJ
0,53

n,41

l5,l6l

5,629 s,',tgg
2,285 2,075
0,086 0,12't

0,000 0,000
0,391 o,2g
2,t54 1,359
0,015 0,010
3,283 4,239

40,4t 39,46
2,46 3,08
n,6't 12,02

12,63 t4,51
0,03 0,0ó
18,63 17.19
0,08 0,05
0,05 0,01
9,86 10,00
0,0ó 0,I4

0,30 0,17
0,71 o,74

97,05 91,14

c1

5,62t 5,640 5,937
2,221 2,221 2,018
0,15E 0,r39 0,U6

0,005
0,023
r,866
o,o22

0,395
0,ø5

Tolâl 15,?59 15,720 15,803 ls,Tn 15,728 15'?56

;rri; o 5,E43 5,812 5,878 5,853 5,853 5,u7

0,om
0,2't9
1,640
0,0t2
3,94',1

0,009
0,029
r,858
0,029

0,005
0,020
t.8¡6
0,007

sft¡o A

Mslt 6O,a 75,7 70,6 65,2 -r2'4 61'9

C^9?4.- mì¡iicniro, C^1205* sìd¡o l¡Diúdo n¿dio, . PriÉir.nrl'É tL c.¿t.@ln
øRrpord. ¡ biolil¡'prim¡ri¡', ¿ß d.Dis. biol¡l¡i FU(Uriß

0,0m
0,29
I,921
0,016
3,61I

0,014
0,m6
I,t56
0,023

0,52E
0,û53

0,189 0,428
0.051 0.ol?

0,000 0,000
0226 0,262
t,549 1,192
0,0ø 0,008
1,014 3,7t5

0,013 0,00E

0,014 0,m9
I,845 I,8t4
0,003 0,008

5,828
7,@2
0,080

t,9r6 1,848 t,92s 1,919 1,87s ¡,909

0,705
0,075

o 71-t

0.091
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T¡bd¡ C.lú. A¡áliscs qufEícas lcprcscúaüvrs c úcrc dc cátioû6 paraplagiodåús do E¡dgo Sâo PGd¡o dc
f\kt¡c-

anûsùr¡ Cå,198b Câll(b CA293b CAtIl2 C rA¿ CAræ¿ Cltß¡u- Cffå6ilb C|?6ilchcfus d mI¡ß r¡¡rß nuxr lrrnþr Elur ryor ñ.lìo[' mp@tomjkdsteob

s¡GAtôFô-
C¡O
NeoO
Kõ
sfi)
Toûal

,

ep,z,fl
0t04
4'm
9rEw
0,(5

1mp6

63J8
4s7
q18
4,1E
q?E

.q36q(b
99Jr

si
AI
Fc
Ca
Na
K
Sr

63,54
2,8
q,ß
lfi
qEz
o'30
q04

0q32

Totat

2,831
1',161
q(m
q¡88
q778
qo12
qml
4W

Ab
Ao
Or

6338Bp
q0{
4ït
sE4
q19
D¿

999r

2rffi
1,169qm
qß0
q?ss
o,øl
qml
4gn

fórm¡tas çhicas na besc dc I od¡¡ùúæ

lodt r opod¡õcr dhro+ D tpo ¿o dp¿¡do úf¡gu22[ r ulbce.¡:E ctdü ¡rr ¡¡ oo¡ù¡ tZ[c 16ìlb l¡oln o
c¡¡cfo fur¡to dc ¡uffo oqqrocU Ëoúcrdo.

nå6
qt3
4n
911
q,ß
n¿

9913

zffi,
Ll94
0,0æ
oztsq?r
q017
qml
4J8ó

A¡l&c¡ ¡c¡[zrù¡ re Opo tJúuarly, ErüûA.C,B.C. Vm¡dlo¡.

Prn ùah¡õa dt ûdcx rcr Iúdr 53

ß,ß n5te2 4412 zr

61,62
2t9t

at()1rw
qqn
oNt
q7s8
qfl1

4,98¿

q14
3gl
9,61
q14

643r
2,3e
0,(5
$t
qE8wqor

úqt59,69

¿815
L181qüE
q$8
q?84
qms

4JS;

û2Azfi
qfx
4,0r
924

2Ñ 2& zffi
1,141 Lld¡ |"rnqüE qü2 qü2
0,155 oæ q$0
0J'.A qTre qæ8qm . qul 0,m- 0p01 q(þl
4989 4g7t 4&

q(5 0zl0,06 n¿
r0q28 mq$

ó1,18
4mql1
+u
9,01

76,44t
qs

835w
q8

2p
\rnqqr
q194
u769qus

1W

7t1
2qE
Ll

90,3 ?&619,4 tltgq315

zgt



T¡bel¡ C.7. Análises qufmicas represenht¡v¡u¡ e número de cátions para feldspatos alcalinos do maciço São Pedro de Caldas.

amoStfa
facies

cAl98b cAl98b cAl lob cAl lOb c[293b c[293b
mf mf mmc mmc

c[l232 CAt232
mmof mmof

C^267b CA267b CA267c Cl¡267c
mmor mmof mmor mmof

shmimntooekb
mmç

n
mmc

d

siq
Al2o'
FeO
CaO
Na2O
Kzo
BaO
RÐO
SrO
Total

64,42
18,57
0,10
0,09
2,52

12,86
0,50
0,m
0,05

99,13

65, 13

18, l2
0,03
0,09
1,05

14,93
0,51
0,03
0,05

99,94

65,49 65,74
18,48 18,63

0,15 0,04
0,25 0,19
2,4t 2,38
12,85 13,l I

0,72 0,82
0,03 0,01
0,05 0,08

100,43 l0l,q)

65,29 65,29
18,45 18,47
0,03 0, 15

0,15 0,07
2,12 I,35
13,50 14,52
0,69 0,77
0,03 0.03
0,08 0,0?

100,34 1w,72

64,06 65,48
18,40 1E,58

0,04 0,04
0,10 0,16
l,6l l,9l

13,88 13,79
0,61 0,64
0,03 0,03
0,04 0,o4
98,n 100,67

65,01 65,94
18,54 18,25
0,18 0,22
0,04 0,28
1,25 2,99,

14,79 12,29
0,57 0,41
0,04 0,04
0,03 0,03

100,45 100,45

64,95 64,6
18,70 18,58
0,07 0,04
o,o7 o,ol
1,52 0,77

14,30 15,48

0,43 0,53
n.d. n.d.
n.d. n.d.

100,04 100,û7

fórmulas oufmicas na base de 8 oxieênios

B
@ si

AI
Fc
Ca
Na
K
Ba

Rb
Sr
Total

2,995
0,996
0,006
0,012
0,214
0,750
0,013
0,001
0,001
4,988

2,993
1,000
0,0û2
0,0(B
0,210
0,761
0,015
0,000
0,w2
4,W2

2,995
0,998
0,001
0,007
0,189
o,790
0,012
0,001
0,W2
4,995

2,95
0,99
0,00ó
0,004
0,120
0,850
0,014
0,001
0,0(}2
4,991

2,9U
I,014
0,004
0,0o4
0,226
0,7û
0,009
0,001
0,001
5,003

2,988
1,012
0,002
0,005
0,146
0,826
0,01 I
0,001
0,001
4,992

2,994
1,00t
0,w2
0,008
0,169
0,8(x
0,01I
0,001
0,001
4,991

2,ggl
1,005

0,0û7
0,w2
0,lll
0,868
0,010
0,001
0,001
4,996

3,005
0,980
0,009
0,014
0,265
0,714
0,0(}7
0,001
0,001
4,96

3,008
0,987
0,001
0,004
o,w4
0,880
0,009
0,001
0,001
4,985

2,989 2,989
1,0¡4 1,0t2
0,003 0,002
0,004 0,001
0,136 0,069
0,E40 0,913
o,*: 0,010

4,994 4.996

9,6
0,4
90

17,2
0,8
82

14,9
0,5

84.ó

Ab
An
Or

21,9 21,4 19,2 12,3 22,E
1,2 0,9 0,7 0,4 0,4

76.9 77.7 80. r 87.3 76.8

I 1,3

0,2
88.5

26,7
1,4

7t,9

13,9
0,4

85.7

7.0
0,1

92,9
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