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RESUMO

A Faixa Araçuaí corresponde à porção setentrional da Plovíncia Mantiqueir.a

(Alnreida et al.,1973), sendo informalmente subdividida em três domirios estruturais: o

para-autóctone ocideutal, e os alóctones Central e Oriental (Oliveira et al., 2000;

Vauclrez et al., 2007), todos envolvidos etì't ul'u sistena de enrputrões N-S cour

vergência para ocste. De rnodo geral, o Domínio Ocidental ou nilonítioo corresponde à

cobertura dcfonlada do Cráton São I'rancisco, o Domínio Central a rochas tonalíticas-

granodioríticas e o Donrínio Oliental a anatexitos leucoglaníticos. A Suíte Derribadinha

e o Tonalito Born Jesus, alvos desta pesquisa, localizam-se ûa região onde as rochas do

domíuio central, cuja ptincipal expoente é a Suíte Galiléia, cavalgarn sobre os

Complexos Mantiqucira e Juiz de Fota do Domínio Ocidental na t'cgião de Govcrnador

Valadares (MG).

A Suíte Derlibadinha ó composta por dior itos, quartzo-diolilos, tonalitos cot.r.t

biotita e anfibólio. A unidade Ìlom Jesus é tonalítica com predornir.rância de biotita e

grattada, Podl; de rochas lnáficas associados a cstâs duas unidades são gabros e quartzo-

gabros conr ocorrôncia de ortopiroxônio..

Ceoquirnicamente, segundo as definições de Frost et al. (.2Q01) o oonjunto geral

de amostlas é essencialmetrte ntagnesiano, rletalurninoso a modeladamente

peraluminoso e cálcico a cálcio-alcalino, com exceção das amostras do Tonalilo Born

Jesus que sã<l marcadamente peraluminosas, O padr'ão de elemelttos traços é tambérn

sitlilar pala todas as unidades, com valores elevados em LILE (Rb, Ba e K) e depleção

crn I'IFSE (Ta, Nb, I:If e Zr). Esse conjunto de características geoquímicas são

oondizenles com lnagn.ìas de alco vulcânico, e suget'em que as vár'ias unidades

caltogla ladas lclaciolratu-sc gcncticallcntc.

Análises de Microscopia Eletr'ônica Varredura - MEV, e investigações soble a

r.nineralogia rnagnótica, através de curvas tem'lolÌìagnéticas o magnetizâção rclì'ìanontc

isotérnica (MRI), evidenciaram ocorr'ência dc óxidos de feno (rnagnetita-hematita),

sulfetos dc ferlo (pilita-pirrotita) e sulfetos de cobtc (calcopirita) para as aniostlas da

suíte Derribadinha, rochas rnáficas com oltopiroxênio e a nnidade São Vitor (patte da

suítc Galiléia). Amostras do Tonalito Bom Jesus sxibiraln óxidos dc titânio (rlnienita) e

fen'u (hcrrtatita).



O Tonalito Bom Jesus exibe valores de suscettibilidade k < 0,5 nrSI. Esses

valores sngelem que a anisotropia de suscetibilidade rnagnética ASM para essa unidade

é controlada essencialmente pelos mitrerais paramagnéticos (Rochette, 1987; Hrouda &

Jelíneck 1990), A Suite Derribadinha e as rochas máftcas colll ortopiroxênio apreselÌtam

valoles de k >0,5 mSL Esses valotes iudicatn o conttolc da fração ferro e

lraramagnética. O grau de anisotropia P varia entre 1.0I e 2.22, com valotes maiores

para suíte Derribadinha, Os elipsóides de ASM são dominantetnente oblatos. A

cortespondôncia da trarua magnótica conr as mcdidas diretas obtidas elll campo sttgereln

que os dados ASM são uma boa aproxirnação da petrotrama.

Foliações espaçadas leve a tnoderadatuente definidas são obsetvadas meso e

rnicloscopicamente em todas as unidades, poróm foliações no estado sólido se

rcstringem à zona de cisalhamento que coloca a Suíte Derribadir.rha c o Tonalito Bon.r

Jesus sobre as rochas do Cor.nplexo Mantiqueira e Juiz de Fora. Foliações cotn direção

dominantemente N-S e mergulhos rasos a uroderaclos pat'a E, coutendo lineações dor,r,rr

dþ, correlacionados col.r.r indicadores cinemáticos leflctelìì a dinâmica de etnpurt ão

rnovirnentação pala leste, definida na litelatura como próplia da tectônica colisional.



ABSTRACT

The Araçuaí belt corlesponds to tlie setentrional portiou of the Mantiqueira

Ptovince (Almeida el al., 1973), and is informally subdivided into thlee structural

domains: the parautochthonous Occidental, and the alloctlionous Ceirtral ancl

Olicr.rtal (Oliveira ef al.,2000; Vauchez et al.,2007), all of thern subjected to a N-

S tll'ust systen.r with vergence to the West. L.r general, the Occidental or.Mylolitic

Domain correspouds to tlìe defonned cover of the São Fr.ancisco Craton, the

Ceutral Dornain cotlesponds to tonalile-gtanodiolite tooks, atld the Oriental

Dor.nain 1o anatectic leucogranites. Tlie Derribadinha Suite and the Bom Jesus

Tonalite, which are the aim of this study, are located in the region where the

Central Domain, whose tbe Suite Galiléia is tl.ìe most irnportant unit, thr.r-rsts

westwalds upon the Mantiqueira and Juiz de Fora Cornplexes of the Occidental in

thc Govelnaclor Va ladales rcgion.

The Dertibaditrha Suite is represented by diorites, quartz-diorites,

tonalitcs with biotite and amphibole. The Bom Jesus unit is of tonalíte

oornpositiorr, and show predorninance of biotite and garnet. Pods of urafÌc rocks

tlìat occur associated to tl.ìese two units alc replesented try gabbros and quartz-

gabbros with orthopyroxene.

In terns of geochcrnistly, accolding to Frost et al. (2001) the rocks are

esser.rtially magnesian, r.netaluminous to rnoderately peraluminous and calcic to

calc-alkalic, except the samples lì'om the Born.lesus Tonalite, which are strongly

peralurninous. The tlace elemcnt pattern is also similar to all units, with high

values of LILE (Rb, Ba and K) and depletion of HIìSE (Ta, Nb, Hf and Zr). Tliese

geochenlical chalacleristics are in agreement witli the pattenìs sliown by volcanic

alc magrnas, and suggest that the studied units are genetically related.

Scanning Electron Micloprobe - SEM analysis, and invesligation

concerning the rnagnetic mineralogy, througl.r thermomagnetic curves and

Isothcrrnic Rornallent Magnetization - IRM evidencc tlrc ooourelioe of ilon

oxides (rnagnetite - hemalite), iron sulfides (pirite - pyrrotite) and coppel sulfides

(chalcopyrite) for the Delribadinha Suite, ntafic rocks with orthopyl'oxcne and

São Vitor Unit (part of the Galiléia Suite). Ior tlie Boui Jesus Tonalite it was

idcntil'red titanium oxides (ilrncnite) and ilon oxides (lielìlatite).



The Bour Jesus Tonalite presents maguetic susceptibility (k) lower thau

0.5 mSI. The se values suggest that the Anisotropy of Magnetic Susceptibility -

AMS is essentially controlled by paragnetic minerals fol this unit. TIte

Derribadinha Suite arrd the uraltc rocks with orthopyt'oxene present higher

susceptibility (k > 0.5 mSI), which indicates tlie contt'ol of ferro and paratllaguetic

minerals (Rochette, 1987; ILouda & Jelíneck 1990). The degree of auisott'opy (P)

varies between L0l and 2.22, wilh higl.rer valtres than for Derribadinha Sr¡ite. The

AMS ellipsoids are dotniuautly oblate. The colrespoudence ofthe n-ragnetio fabric

with the direct measurements taken on the fìeld suggest the AMS data ale in a

good agleernent with the petrofabrics.

Spaced foliation, poorly to moderate dehrled, is obselved mcso aucl

rnicloscopically in all units, although solid-state foliation is restticted to tlie shear

zonc that places tl.re Detlibadinlia Suite and the Born Jesus Toualite over the

Mantiqueila and Juiz de Fora complexes. This stt'uctule defines foliations

orientated N-S, whith shallow to rnoderate dips towards E and down- dip

lir.reations. which in oorrelation witli kinetic indicators evidettcc the dynarnic of

thrusting towards E, pleviously defrned in the bibliography as characteristic of

collision tectonics.
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!. In trotfu t:ti r.t

I.lNTRODUçÃO

Os granitóicìes abordaclos neste estudo se locâlizam lla região noldeste do

estado de Minas Gerais (Brasil), abraugida pclo vale do Rio Doce, nos arredorcs

da ciclacle cle Gover.nador valadares, ponto mais setentrional da área de ocorrôncia

cla Suítc Defl.ibaclinha e do Tonalito lìom Jesns, alvos principais desta dissertação-

A Suíte Derribadinha e o Tonalito Bom Jesns localizam-se em uma tegião

cornplexa onde as rochas alóctoues da lbixa Araçuaí, cavalgam sobre a cobeltura

pararìtoctone do cr'álon São Fl'ancisco, por meio de zona milouítica dc emput'rã<r

com topo para oeste. Tal cor.rfiguração tenl levado a correlacionar estas unídadcs

tanto aÕ Complexo Juiz de Fora do domínio patautóotoue como à granitogênese

pr-é-colisional do domínio alóctone, da qual a Suíte Galilóia é o principal

expoente.

O estudo petrográfico (nincralógico e textulal) e litogeoquíniico perrnite

oaracterizar e classil-toar' (rlodal e geoquitlicatne nte) a ampla assembìéia

litológica apresentada pela Suíte Delribadinha c o Tonalito Bom Jcsus, até agota

inexplorada do ponto de vista geoquímico; e inferil sobte os processos genéticos e

evolutivos e cles relacionados, A con'tparação cour anìostras da Suíte Galiléia,

colctadas por Mondou (2010) e estudadas ueste trabalho, pern,ite estabelecer

feições que indique uma possível lelação genética.

Por outro lado, a cstruturação intetna das unidadcs pculitc telacioná-las a

um estágio específico da evolução orogênica. Rochas granitóides podem adqui::ir

tramas magrláticas devidos à colocação ort pela influôncia dc catnpos tcnsiouais

nur.n cstágio otogênico tectonicamente ativo; ou ainda podern adquilir trarnas pós-

r.r.ragrnáticas, quando as diferentes fases tninerais já se cl'istâlizaralr enl ullÌ

ooDtexto tectonicamonte ativo. A ar.risottopia dc suscetibilidade rnagnética permitc

uma dctcrminação da petrotraura, fornccendo infolnrações dos clcurcntos

estruturais, foliação e lineação, etn roclras corn textura magtlática onde a medida

dil cta dosses elernentos não é possívcl.
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2. ('on tc.rlo Geológico Iùgiontl

2. CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL

2. 1 FATXA-R| BEt RA-ARAçUA|

,{ faixa Ribeila-Araçuai, col'ìstitui a coûtrâparte brasileira do or'ógeno que junto

corn a F-aixa Oeste Congo na África, forrnou-se como resultado da arnalgan.ração de

Gondwana. A faixa Ribeila-Araçuaí se localiza a leste e sudeste do Cráton São

lìrancisco, resultado da colvergência entre os Crátons São Flancisco e Congo durante a

orogênese neoploterozóica ì¡l asiliana, e¡tre ca.J 50 Ma e 500 Ma (Trompctte at a1,

t9e4)

Considelandt¡ quc a faixa Ribeira-Ar:açuaí forma urn orógeno contínuo, ol¡serva-

sc nrna mudança plogressiva lto rogilne defolnacional do not'te para o sul (Trompette,

1994; Y auchez, et al.,1994; Egydio-Silva er a|.,2005).

O dolnínio norte. definido por trends estlutulais NNE-SSW, é caracterizaclo por

r:tla deformação corn empurLões de unidadcs alóctones soble a malgen do Cráton São

Ftancisco (Cunr.ringharn et al., \998; Oliveila er a1..2000). O clomirio sul, corn trend.s

NE-SW, ó caractelizado pol ulna dcformação transplessional contempotânea ou

levemente diacrônica, envolvendo rnovimentação, p1edol.t.ìinantelt.tente transcorrente,

palalelâ à faixa (Tlornpette, 1994; Egydio-Silva et al., 2002; Schrnilt e¡ al., 2004)

(Figura I ).

Bacia
Parana y'r lireção 

d. e rluxo

.',- Cisalharììerìtos:../' lranscorrenles

Movinrerìtacão lanoencial/ de alla temÞerattrrã
200 knì

Figurâ l Mâpâ osqttoDrático ostrl¡fr¡râl dâ Fâixâ Ribcirâ Araçuai, nrostrarrrlo os pâdrõos ciltcmáficos

Dnr¡¡ os domínios uortc c sul. (luodilicndo d0 \¡nuchcz ¿/ n/., l9r4)

,1!hl A,luriua Su¿ir¿: IloÌa'^ Di.\.\et1a\:òo dc l,lc.yIt ndo 2.t -



2. Conlt:.r1.o 6't:ctlógit:o llegittttr.r I

A diferenciação estrutur.al entfe os donínios norte e sul teur levado à sepzrração

cla F'aixa Ribeir.a-Araçuaí ern duas partes, assiln, nas definições pioneiras se defìnetn as

faixas Ribcira e Araçuaí separadamente. r.\ faixa Ribeila (Almeida et al, 1973) constitui

a por.ção sul com predoruí|lìo de trends NE-SW e a faixa e Araçuaí, como sendo a fàixa

pr.óximo aos lirnites sul/sudeste do Cráton do São Francisco no Estado de Minas Gerais

e nas vizinhauças clo Dstado da Bahia. (Almeida, 1977).

Na região de junção ocorre a passagom contínua e progrcssiva do estilo

tectônico de um tipo tr.anscorrer'ìtc paÌ'a utÌì corn¡tessivo (Egydio-Silva et a|.,2005)

uum r.eginre essencialmente tlansptesSivo, resultado duma colisão com alto gtau dc

obliqüidatle (Karniol, 200tì) sob a ûlarcante influência cla geornetria do contorno do

Cráton São Francisco (Trompctte et al., 1993, Egydio-Silva et aI ,2002) o qual agilia

coul utl.t corpo rígido podendo influenciar e modificar a rnagnitude da clefbrmação e o

caráter cinemático (Vauchez et al. 1994).

Ernbota desde a definição de Almeida seja amplatnentc usada a separação etn

<lnas l'aixas ûróveis distintas, a abordagetn petrológica, gcocronológica e tectônica das

faixas Ribeira e Araçuaí mostra gtande semelhança, a qual é concordantc colÌl a

evolução cle un.r único ológeno com resultados cinenrátioos e padrões estrtltul'ais

distintos.

2.2 FA|XA ARAçUAí (SETOR NORTE DO ORÓGENO RIBEIRA-

ARAçUAí)

A Faixa Araçuaí é considerada a porgão norte da faixa Ribeila - Araçuaí,

folnando un cinturão contíl.tuo (-500 kni de largura e - 1000 ktn de compriurento) c¡ue

cncerra toda a região entle o Cráton do São Þ-r-ancisco e a nalgcrn co¡rtineutal atlântica

(Egydio-Silva et a\.,2005). Sua localização paÍicular, confinada a oeste e nofic pelo

Cráton do São Francisco e a leste pelo Cráton do Congo, tem tnotivado diferentes

interprctações sobre sua origem e deforrnação (Trompette, 1997; Cunninghalnl el et al.,

1998; Pedrosa-S oares et a\,2001;Alkmin et a.l.2006). Com lelação ao início da oolisão,

concolda-se que começolr - 630 - 610 Ma, caracterizado pol afetar os seditnentos do

sistcrna de r¿/i Macaúbas (Pedrosa-Soarcs et al., 2001) e ocasionar a invetsão do

Espinhaço (Malshak & Alkmim, 1989; Dussin & Dussin, 1995; Ilhlein d al ,1998); n

pico nrelarnór'l'rco crll torno clc *575 Ma é uratcado por glanulitização, abttndantc fusão
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parcial e amplo magmatismo (Pedrosa-soares et ø12001; Heilbron & Machado,2003;

Bento dos Santos et a|.,2010)

Grande variedade de unidades lito-estratigráficas fazem parte da Faixa Araçuai;

a seguir, são apresentadas as unidades litológicas presentes na região do vale do Rio

Doce (porção centro- norte da Faixa Araçuaí), e portanto se relacionam às unidades

abrangidas neste estudo (Figura 2).

A lito-estratigrafia destas unidades será descrita desde as rochas que oonstituem

o embasamento da faixa até os corpos intrusivos gerados nos estádios mais avançados

da orogênia brasiliana; posteriormente são apresentadas as características estruturais e

as condições termobarométricas destas unidades, baseadas na subdivisão de três

domínios estruturais fortemente relacionados com a lito-estratigrafia e a evolução da

faixa. Por último, cletalha-se a revisão bibliográfica dos corpos tonalíticos abrangidos

nesta dissertação.

Figura 2.Mapa geológico na região do Vale do Rio Doce. Mostrando as principais unidades litológicas c
os domínios estruturais da faixa móvel, se demarcando a área dc estudo. Complexo Mantiqueira, 2:
Complexo Polcrane,3: Formaçllo Tumiritinga, 4: Formação SÍlo Tomé, 5: Tonalito Dcrribadinha, 6l
Tonalito Bom Jesus, 7: Tonalito Galiléia,8:Tonalito Såo Vitor, g: Gnaissc Kinziguitico, l0: Granito

Ataleia, ll Granito Carlos Chagas, l2: Sulte Aimorés, l3: Sienito lbituruna, l4 Cobertura fanerozoica.
Modificado de Oliveira (2000), Féboli & Castro, 2000, Ribeiro 2000, Vauchcz. et a1.,2009,
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2.2. 1 Componentes L¡to-estrat¡gráficos

. Arqueøno (?)/PoleoProterozóico

O Complexo Mantiqueira, de idade paleoproterozóica, é oonsiderado o

embasamento da faixa. É oonstituído por gnaisses migmatíticos, geralmente banclados,

oom bandas máficas de oor cinza e bandas félsicas (leucossoma), de espessuras

oentimétricas a clecimétricas e granulação móclia a grossa. As bandas máficas

(melanossoma) são representadas por holnblenda-biotita gnaisses oom ou sem granada,

e as banclas félsicas são oonstituídas cle gnaisses qr"rartzo-fclclspáticos cle composição

granítica a tonalítica.

As rochas charnockíticas e ¡raragnaisses/ortognaisses da região de Dom Cavati

(MG), relacionadas ao Complexo Juiz de Fola, de idade paleoproterozóica, assim comcr

o Complexo Mantiqueira, fazenr também parte do embasamento da Faixa Araçuaí.

Datações Rb/Sr mostram idades variadas para o Complexo Juiz Fora, desde 560

Ma, registrando portanto retrabalhamento no Neoproterozóico, Nos arreclores cle

Covernador Valadares, foram obtidas idades de 600Ma e, idades de l800Ma foram

exibidas por rochas granulíticas da região de Caratìnga (Sllva et al., 1978) . Machado et

al., (1996) obtiveram uma discórdia U-Pb em zircão extraída de granulito félsico do

Complexo Juiz cle Fora, oom interceptos en 2.I34Ma e 579Ma. O que é interpretaclo

por esses autores oomo o retrabalhamenlo de um terleno Arqueano durante o ciolo

Transamazônico e mais marcadamente durante o }Jrasiliano.

Estudos geoc¡uímioos e isotópicos sugerem que as roohas do Complexo

Mantiqueira ropre scntam um arco magmático cissenvolvido sobre uma margem

arqueana e o Complexo Juiz de Fora, um o mais arcos magmáticos acrescionários

(Figueiredo & Teixeila 1996; Alkmin & Marshak 1998; Heilbron et al. 2003; Noce el

al.,2007).
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. Neoproterozóico

Metøssedimentos

Na região afloram os metassedimentos pertencentes ao Grupo Rio Dooe,

denominação atribuída a Barbosa er al. (1966) quanclo da rc-hierarquização clas

unidades do médio Rio Doce. Vieira (2007) subdividiram o Grupo Rio Doce, da base

para o topo, nas Formações Tumiritinga, constituícla de micaxisto, gnaisses e rochas

vulcanoclásticas, São Tomé oomposta por metagrauvaca, micaxisto e metadacito,

Palmital do Sul, com micaxisto e gnaisses c; no topo a Formação João pinto constituícla

predominantemente de quartzilos.

Suítes Mdgmáticøs.

A Faixa Araçuaí, se comparada com a faixa Ribeira, apresenta um amplo

volume de rochas nagmátiças, geradas cm diversos estágios e intervalos da evolução do

orógeno. São reconhecidos na literatura quatro estágios orogênicos, iclentificaclos como:

pré-colisional (ca. 630-5t10 Ma.), sinoolisional (ca. 580-560 Ma.), tardioolisional (ca.

560-530 Ma.) e pós-colisional (ca. 530-490 Ma.) (Peclrosa-Soares ar at.,2001,2007;

Heilbron et a1.,2004; Silva et a1.,2005) e associados, nos trabalhos de Pedrosa-soares

et al. (2001, 2007,201l). às suítes magmáticas: Gl, G2, c3, G4 e G5.

Na região setentrional da Faixa Ribeira-Aracuai ocorrem unidades magmáticas

oom caraoterísticâs distintas cm relação à petro-geoquÍrnica, eslrutural, e geocronológia,

não necessariamente sugestivas de marcados estádios de evoìução, rnas, podem indicar

que a oolocação e deformação de magmas de diferentes assinaturas foram prooessos

concomitantes.

-600-570 Ma.

A maior atividade magmática da Faixa Araçuaí ocorre neste intervalo. Trata-se

de tonalitos, granodioritos e mais restritamcnte granitos metaluminosos e granitóidcs

peraluminosos

Associações metaluminosas, apresentarn caráter cálcio-alcalino e assinatura

isotópica sugestiva de terem sido geradas cffr um arco continental maduro com aporte dc

manto litosférico polcoprotcrozoioo c contaminação crustal continental (Pedrosa-Soar'es
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& Wiedemann-Leonardos, 2000, Pedrosa-Soàres et a1.,2001;2011; Pinto et al.,2000;

Whittington et al.2001; Campos et a1.,2004; Martins ef a/. 2004; Silva et a|.2005).

Novo (2009) apresenta datações U/Pb em torno de 595 Ma. para as roohas

oharnockítioas cla Suíte Divino na região de fronteira entre as faixas Ribeira e Araçuaí.

Estas são interpreladas, pelo mesmo autor, oomo replesentantes da raiz granulítica do

aroo.

A suíte intrusiva Galiléia constitui o maior oorpo intmsivo associad<¡ a este

magmatismo (ver item 2.2.3). Ocorre a leste clo embasamento paleoproterozóico e inolui

os plutons São Vitor e Galiléia de idade -590-570 Ma. (Nalini, 1991; Dtssin et al.,

1998; Noce et al,, 2000, Mondou 2010). Estas rochas apresentam essencialmente

dcfolnação no estado rnagmático concotdante , estl'utualmente, oom as rochas

encaixantes (Mondou et al., 2010), sugerindo que intrusão c cleformação foram

concomitantes.

Granitóides peraluminosos compreendem uma ampla variedade de rochas

anatéticas, desde metatexitos a granitos francamente peralnminosos (com granacla

<rnipresente e oordierita e silimanita frequentes) e kinzigitos (da Silva et a|.,2005;

Vauohez et a1.,2007). A assinatura geoquímica destas unidades é relacionada com

magnralisnro sin-colisional (serrsr.r Pedrosa-S oares et al., 2001)

O corpo mais representativo dsste magmatismo é o anatexito Carlos Chagas que

se distribui amplamente a leste da suíte tonalítica Galiléia. Datações U/Pb no anatexito

Carlos Chagras forneoem uma idade - 575 Ma. (Srlva et al,,2002,Yauahez et al., 200'7,

Mondou 2010).

Pedrosa-Soares et al. (2001) dcnomina cstas rochas metaluminosas com assinatura de

arco vulcânico como "S¿¿ite pre-colisional Gl", e os granitoides peraluminosos ou

núoleo anatético da faixa Araçuaí como "Suíte cr¡lisional G2"

-580-540.

O plutonismo neste intervalo abrangc rochas de composições variáveis,

ìncluindo sienitos, granitos c rochas de afinidade charnookítica.

Idades U-Pb entre 540 e 525 Ma. (Whittington et a|.,2001, Noce e/ a|.,2004;

Podrosa Soarcs el al., 2006, 2011; Silva et aL., 2005, 2007) em leucogranitos tipo S

hospedados como pods, veios ou pequcnos plutons no anatéxito Carlos Chagas na
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região norte do Vale do Rio Doce; estas ocorrências tôm sido descritos como produto da

re-fusão de roohas do domínio anatético (Pedrosa-Soares et al.,20lI).

O quartzo-sienito lbituruna, -530-536 Ma (Petitgirard et al, 2009) ocorre

alojadcl entre as rochas miloníticas do complexo Mantiqueira e o tonalito Derribadinha

na região de Covernador Valadares, apresenta maroada foliação e lineação magmática

conoordante com a deformação no estado sólido das rochas enoaixantes, o quo sugere a

atuação de um campo tensional durante sua oolocação.

Por último a Suíte Aimorés, com idades em torno de 520 (Nooe et al 2000) e

constituída pelo granito Caladão c o char.nockito Padr-e Paraíso; tratam-se de roohas oom

textura megaporfirítica que afloranr como batólitos menores, que truncam a estruturação

das roohas dos domínios oentral e oriental, por vezes interrompeudo o falhamento que

linrita estes domínios (Pinto et a|.,2000).

Os intrusivos com idades de clistalização posteriores ao pico oolisional (-580-

575 Ma), incluindo os aqui descritos, têm sido freqüentemente associaclos ao

relaxamento e encurtamento da orusta durante oolapso gravitaci<lnal clo orógeno.

(Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000; Pedrosa Soares et at., 2e01,

Whittington et a1.,2001; Mashark et a1.,2006; Alkrnim et a1.,2007). Assim, os

leucogranitos associados ao anatexito Carlos Chagas, o sienito lbituruna e as rochas da

Suíte Aimorés são oatalogados por Pedrosa-So arcs et al. (2001, 2006, 20ll) como

"Suíte tardi a pos-colisional G3", "Suíte pos-colisional G4,', e "Sttíte pos-colisional

G5 ", respectivamente.

Os estudos disponíveis nestas unidades ainda não permitern definir olararnente a

ooorência de oolapso, oonstituindo ainda um tema controver.so. Os estudos petrológicos

e termocronológicos não evidenoiam períodos de queda substancial no gradiente

térmico que possa se relacionar com o oolapso gravitacional do orógeno Ribeira-

Araçuaí, muito embora, tern se revelado taxas do esfriamento muito lentas (< 3.C/Ma),

(Dias Neto, 2001; Munhá et al., 2005, Vauchez et a1.., 2007; Petitgirard et at.,2009;

Bento dos Santos ¿/ a\,2010; Mondou,20l0) por um pcríodos de tempo aproximado de

50 Ma. após do qual as taxas de esfliamento são da ordem de lO.C/Ma, consislentes

com procsssos exurnação lenta (Mondou, 2010).

Longos períoclos do altas temperatula e baixas taxas de esfriamento propiciam ss

condições tcnxais para a dcsidratação o/ou fusão paroial de níveis inleliores c1a crosta
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portanto a colocação de corpos charnockíticos em -510-470 (charnockito Padre Paraíso

-520 Ma ), é relacionada às condições termais imperantes na Faixa Ribeira Araçuaí

(Bento dos Santos et al., 2010). Aliás, o comportamento estrutural e termal,

apresentado pelo sienito Ibituruna (considerado como pós-colisional), sugere que a

deformação, no estado magmático, ocorreu sob condições de alta temperatura e

deformação aincla imperante (Petitgirard et a|.,2005).

2.2.2 Estrutura e metamorfismo

De acordo oom as características estruturais, a Faixa Araçuaí tem sido dividida

em domínios estruturais alóctones, que se sobrepõem às rochas para-autóctones

metassedimentares que cobrem o Cráton São Francisco. A divisão proposta por Oliveira

et a1.,2000, é em dois domínios estmfurais, enquanto Vauchez et al., 2007 faz uma

subdivisão do domínio ocidental de Oliveira et a1.,2000em dois domínios, ocidental e

central. Nesta revisão citam-se os domínios clefiniclos por Vauchez et aL,2007 por se

considerar uma abordagem mais detalhada. Na Figura 2 se mostra a distribuição

espacial desses domínios, e na Figura 3 uma síntese das características estruturais.

Central unil Easlern unit

rll-'ll'.' .' lrç lr:I
t23456

',NYil,A ffi*l I I
789r0lt

I0 km

Figura 3. Corte csquemático tlos domlnios cstrutura¡s da faixa Araçuaí. (1 a 4) domlnio ocitlental;(S a

7) domínio central; (8 a I l) domlnio oriental. (Vauchezzf trl, ,2003)

o Domínio Ocidentdl ou Milonítico

É composto por milonitos de alta temperatura (Cunningham et al., 1998),

derivados de protólitos metassedimentares.

Estes milonitos são constituídos pela intercalação de níveis quartzo-biotíticos e

gnaisscs anfibolíticos e calciossilicáticos, com forte deformação no estado sólido e
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injetados por leucogranitos com granada e cordierita paralelos à foliação milonítica.
(Figura 4)

A presença de assembléias de granada, biotita, e silimanita e cordierita, e a

sistemática ausência de mica moscovita, mostraram condições de baixa pressão e alta

temperatura. condições de pressão foram estimadas por volta de -560 Mpa, e

temperaturas obtidas através de bordas de pares minerais por volta de 750" C são

consideradas posteriores ao pico metamórfico, como sugerido pelas maiores

temperaturas (-800' C) obtidas mediante núcleos de granadas e biotitas incluídas nas

granadas (Petitgirard et al., 2005).

Dados termogeocronológicos apresentados por Pettitgirard et al, 2009,

mostraramm a cristalização de minerais de alta temperatura (zircáo e monazita) como

resultado de fusão parcial em leucogranitos associados ao complexo Mantiqueira do

Domínio Milonítico, por volta de 575 Ma, dados a0Ar-3'Ar em anfibólio e biotita
mostraram que essas condições mantiveram-se por longos períodos devido a baixas

taxas de esfriamento (3-5 oC/Ma.).

A foliação dos milonitos mergulha levemente para o leste e as lineações se

orientam numa tendência geral para EW. Indicadores cinemáticos de variadas escalas

indicam um cisalhamento com topo para oeste.

tr'igura 4. Afloramentos da zona de contacto do complexo Mantiqueira com a Suíte Derribadinha no
domínio milonítico.. A. Bandeamento de fácies máficas (biotitícas õ anfibolíticas) com leucogranitos. B:

Dobramentos dessimétricos fechados.
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o Domínío Central ou Tonalitico

Este domínio envolve o amplo magmatismo alojado no intervalo de 600-570

Ma. em rochas metassedimentares representadas pelas formações: Tumiritinga, São

Tomé, Palmital do Sul, e João Pinto.

Estas rochas apresentam foliação magmática (Figura 5) concordante com a

foliação nos metassedimentos encaixantes, e pontualmente deformação no estado solido

associada a zonas de cisalhamento tardias. Abordagem estrutural com aplicação de

ASM no tonalito São Vitor mostra a mudança progressiva, de oeste para leste, do

mergulho das foliações e lineações magmáticas, de leve a moderado e posteriormente

abrupto; já no batólito Galiléia a foliação magmática se torna vertical (Mondou, 2010).

A coexistência de lineações subverticais e subhorizontais sugere partição da

deformação, induzida por um regime de deformação transpressional. (Vauchez et al.,

2007)

Figura 5. A: Foliação magmática bem desenvolvida, enclaves máficos alongados do tonalito São Vltor.
B: Foliação magmático moderada em tonalito Derribadinha.

o Domínio Leste ou Andtét¡co

O domínio leste ou anatético é composto essencialmente pelo anatexito Carlos

lChagas, representando possivelmente uma crusta media parcialmente fundida. (Oliveira

et a1.,2000; Vauchez et a1.,2007).

No leste, o domínio anatético é coberto por kinzigitos migmatizados com idade

máxima de cristalização por volta de 630 Ma (Noce et al., 2004) e condições de
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metamorfismo próximas a -820o C e 650 Mpa entre -530 Ma e -480 M (Munhá et al.,
2005)' complexas taxas de resfriamento são descritas, embora as técnicas

termogeocronológicas não tenham a precisão adequada.

As rochas do domínio anatético, apresentam clara textura magmática (Figura 6),

com foliação definida pela mineralogia mâfrca, as lineações não são evidentes no

campo' mas medições de ASM mostram uma lineação dispersa com tendência geral

NE-SW, diferentemente da tendência EW do domínio ocidental (Vauchez et a1.,2007).

Similarmente com as rochas do Domínio Central, a deformação foi adquirida no

estado magmático. Deformação no estado sólido é restrita, localmente, a zonas de

cisalhamento (Vauchez et al., 2007). Para as rochas do domínio anatético a idade de

fusão parcial é de -575 Ma (vauchez et al., 2007) e idade 40Ar-3eAr em biotita
forneceu uma idade de 472* Ma que registra um esfriamento abaixo de 325oC,

concordante com as taxas de esfriamento mostradas pelo domínio magmático central
(<10'C /Ma) (Mondou,2010) .

Figura 6. Foliação magmática marcada pelo alinhamento dos eixos cumpridos de feldspatos e a
mineralogla máfica, no anatcxito Carlos Chagas. B: Gnaisses kinzigulticos, com textura migmatltica

em rede.
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2.2.3 Unidades tonalít¡cas do domínio central da Faixa

Araçuaí.

c TonalitoDerribodinha

Esta unidade foi individualizada e nominada na primeira etapa do projeto Leste,

na folha Governador Valadares (Féboli, 1997), onde foi descrita como rochas

granitóides dc composição tonalítioa contendo "manohas" de oomposição enderbítica.

Ocorre com urn corpo alongado enr direção norte-sul em toda a porção oeste cla folha

Itanhomi, os contatos são definidos como teotônico, por falha de empurrão com o

Complexo Mantiqueira, e brusco com as rochas dos Complexo Pocrane e os Tonalitos

Galiléia, São Vitor e Bom Jesus ( Féboli & Castro,2000).

Esta unidacle foi associada ao complexo gnáissico migmatítico cla Assooiação

Barbaoena-Paraíba do Sul, por Fontes et al.. (1978); e mais frequentemente ao

Complexo Juiz cle Fora cle iclade arqueana (Costa, 1978; Silva ¿¡ al., 1978, Pedrosa

Soares el a1..,1994). No Projeto Leste 2000, optou-se por assooiá-la aos granitos pré-sin

tectônicos em virtude da falta de unidades oorrelacionáveis, no entanto cita-se a

possibilidade de correlação com o Complexo Juiz de Fora.

Silva et al. (2002) obteve idades SIIRIMP em cluas amostras nas proximidades

de Governador Valadares, as duas ocorrem em área cartografada pelo projeto Leste

oomo Complexo Mantiqueira de idacle arquoana, uras podcriam fazer parte clas rochas

denominadas como Tonalito Delridadinha.

Um biotita ortognaisse tonalito aprcsenta uma idade U-Pb cle crisfalização cle

565+31 Ma; e um biotita gnaisse granocliorilo apresenta zircões detrítioos com idades

variáveis cntre -2200 e -.600Ma e sobre crescimentos com idades próximas a 561+7

Ma. (Silva et ul 2002) Núoleos são interpretados como herdados de diferentes fontes e

sobre crescimerltos como magmáticos, atribuídos à prccipitação direta a partir de

magmas do tipo S. Segundo as idades de cristalização estas rochas são assooiadas ao

magmatisnro pré a sin-colisional (Silva el al 2002" Sllva et al 2005, Pcdrosa-Soares el a/

2007).
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Mo'dou (2010), datou rochas na região sete't.io'al clos tonalilos mapeados

como l)en'ibadinha nas proximidades do contato corn o f)ornínio Milonítico. No

extlenlo nolte do corpo, obteve idades u-Pb ern zír'cão de 5791 8 e 5g7+5 e a sul do

quartzo sienito Ibituruna obteve idades ot'A.- toA. em anfibólio (549+6 Ma) e biotita

(532+5 Ma); estas são ilterpletadas como idades do lesfiiarnento para ternperaturas de

fèchamento do anfibólio (550+50'c) e da biotita (325+30'c); a proxinricìacle r.ras idades

de anfibólio e l¡iotita ó conüastante corn o paclrão cle resfì-iamento lento eviclenciado

pala rochas relacionadas e contempolâIeas da faixa. outras tlatações u-pb na região de

empurrão e em lochas niloníticas associadas ao cor.nplexo Mantiqueira (er.n

proxirnidades das datações dc Silva er a1., 2002) fo''ecem idades por volta de ca,

580Ma,

Esta unidade é agr-upada po. oliveira et al .,2000 
'o do'rí'io o.iental, junto colr

as rochas dos complexos Mantiqueira e Juiz de Fo|a, a oeste, e conl a suíte tonalíticâ

Galiléia, a Ieste. vauchez el al, 200i, as associam ao domirio ociclental milonítico,
junto com os con.r¡rlexos Mantiqueita e Juiz de Fora, enquanto Galiléia e são vitor
fazem parte do magrnatismo central.

a Tonal¡to Bom Jesus

É definido no Projeto Leste (Féboli e Castro, 2000) como urn tonalito

gnaissificaclo com abundante gtanada e localmente silirnanita, a presellça de sili¡ranita

sugele caráter pelalurninoso (glanito tipo S), e sua origem se esta relacionacia àanatexia

de paragnaisses, sob condições redutor.as de cristalização (Feboli & Castro, 2000).

Aflora como um corpo alongado eru direção nortc-sul na porção ocidcntal da

Þ-olha deltanhomi, c ern rncnor extcnsão na Folha Dom cavati. os contatos definidos no

Projcto Lcste são con.r o Tonalito Derribaclinha, a lcstc, por làll¡a de cmpur.rão c, no

restante, abl'upto.

Esla unidade é individualizada colrro unl don.rínio dc biotita gnaìsses granatíferos

por Costa (I978), associando-os ao Complexo .luiz de F'ora do pr.é-Caurbriano

Indifcl'enciado, Bluno (1985) as assooia ao Arqueano rnédio do conrplexo Juiz de For.a,

e Silva ¿t a.l, (1978) e Pedlosa Soar.es ¿t at..(1994) os r.elacionam, igualnenle, ao

Con'rplexo Juiz de Fora do Arqucano.

O Tollalito Bom Jesus calece cle dados geoor.ono)ógicos na literatura.
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. Manchds esverdeados de composição enderbíticd

Manchas esvetdeadas dc coürposição enderbítioa associadas ao tonalito

Derribadinha e ao Toualito Born Jesus são descritas no Projeto LESTE. Nos dois casos

se cita a maior ocorrôncia na r-egião de Capitão Andrade. Os coDtatos destas rochas com

os tonalitos são descritos como rnudança de cor de urn para outro, (Féboli & Castro,

2000)

Fontes ¿l al. (197 8) lelacionam estas lochas ao corlplexo charnocl<ítico da

Associação Barbacena-Pal aiba do Sul..

. Suíte Intrusiva Galiléio

Barbosa et al. (1964) aplesentam o primeiro trabalho refereute à Suíte Galiléia,

denominando tonalito Caliléia à associação de fácies tonalíticas, qua|tzo diotíticas,

granodioríticas e graníticas, intrusiva nas rochas do Grupo São Torné, na região do

Médio Rio f)oce.

SiIva et. al. (1987) plopuserârr o nolne dc Suíte Galiléia para ouraguratistno I

sin- a taldi-tectônico, com abundantes enclavcs e cortado por corpos aplíticos. Estas

rochas foram englobadas ua Suíte Gl cle Pedrosa-Soat'es e Wiedemanu-l,eonardos

(2000),

Os batólitos Galiléia e São Vitor, são os principais corpos constituintes da Suíte

Galiéia, Apresentam litotipos siurilates, de composição tonalítica, granocliolítica e

granítica, scndo os termos tonalíticos os mais comurìs. Ausênoia ou tarídade de autólitos

máficos e a ocorrência tnais proeminente de xenólitos alutninosos da fortnação

Turnìritinga no l'onalito São Vitor constituem os critérios discritninantes. O contâlo

entrc as duas unidades é trausicional (Pinto al u|.2000).

Esta suíte ocorre rlas folhas Govcrnador Valadales, Itabirinha da Mantcna e

Atalcia do pr:ojeto Leste. Os coÍìtalos cotn as fot'tlações Tttrniringa e São Tol.né são

intrusivos; corn os grauitos F-aísca, Ataléia, e Suíte Aimorés (Glanito Caladão), todos

elcs mais novos, são abruptos. O tonalito São Vitor aprcsenta ulr contato abt'ttpto cour o

lorr¿rlilr¡ Dcrribaditrha uratcado pelas diferenças textltrais dcstas unidadcs (São Vitor'
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nlais honlogônea, Derribadinha bandada e milonitizada (pinto ¿¡ at. 2000. Feboli &
Castro,2000)

A Suíte Galiléia é caracte'izada como magrlatis'ro tipo I con caráter-

metalutninoso a level.ìlente peraluminoso e corn afiniclade cálcio,alcaÌina (Nali¡i el a/.

2005). Dados isotópicos e a plesença de enclaves máfrcos levarn a suger.ir rnistura <ie

lnagnÌas entre ¡róÌos máficos e félsicos, tendo corno processo principal na gelação dcste

magnratismo reciclagcm orustal c restritamente adição de rnater.ial mantélico. (Nalini

1997, Nalini et trl. 2000,Pedr.osa-Soares et at. 20ll)

Nalini (1997) r'eporta idades u/Pb em zi'cão clc cq. 594 Ma par.a a colocação da

Suíte Ga|léia; oliveira (2008) obteve para o tonalito são Vitor.iclades K/Ar.em biotira
en'ì torno de 471- 503 Ma +10, c¡ue t.efletem a idade r.ra qual as rochas alcançaLam unr

tempe.atura de -310'. Mais recente'rentc, Mondou (2010) aprcsenta um importante

conjunto de dados geoclor.rológicos para os batólitos São Vitor. e Galiléia; obtendo

idades u/Pb em zi.cão ern to.no de 580 Ma. para as cluas u'idades. Idades a'Ar-leAr c'r
homblenda -500 Ma e biotita -480 Ma. são intcrpretadas como idades de resfi.iamento

às temperaturas de 550 +50'C e 325+30.C. respectivatnente.
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3. CARATERIZAçÃO PETROGRÁF|CA e

GEOQUiMICA

tNrRoDUçÃO

A aboldagem petrogr'áfica pemrite classilitcar as tochas segr"urdo a sua

rnineralogia, nomeanclo-as de acordo collt a Sua composição rnodal. F'eíções tais como:

tamanho e for¡ra dos cristais, zoueameuto e inclusões tninerais, fortlecem itlformação

cla história da cristalização e os proccssos que controlam a gênese das lochas'

Na plin-reit'a parte desse capítulo são desclitas as obsetvações e intelpletâções

obtidâs da análise de ut.ì1 total aproxirnado cle 100 seções delgadas, rept'esentando: 40

par.a a Suítc Derr.ibadinha, 15 para o Tonalito Bom Jesus, 20 dist|ibuíclas nas unidades

Galiléia e são Vitor, e2o para as rochas com ortopiroxônio identificadas (ern calnpo) na

região de ocorrêucia das Suítes Delribadinha e Botn Jesus (Figur:as 7 e 8) Para estudo

clos opacos, foratn coufeccionadas l0 seções polidas para tôdas as unidades

mencionadas. Informações cotnplemetrlares relacionadas aos tlinerais opacos e tnais

especificamentc da tnineralogia magnéttca, se fornece no item 4,3

Feições miclotcctônicas folam estudadas para defitrir a origetn ígnca ou

metarnór'fica das trauras das lochas de todas as unidades. O gran detalhamento foi tnaior

pala a Suíte Derribadinha, pata o Tonalito Bom Jesus e para as roch¿ts cotn

oltopiroxônio, porém estas descrições estão no itern 4.5, t'efercnte à petrotrama.

Diagramas de classificação e vatiação entre elementos ntaiores e traços

constitucrl una fcLraurenta aurplauretttc usada no cstudo das rochas ígneas,

plir.roipahnente como tleio de calacterização de fontes, mas pettnitem tat.nbéur

estabelecer seu ambiente tectôr.rico de forrnação (Pearce, 1984, Hallis et al., 1995) e

cliscutir soble processos de evolução pctrogenética.

A segunda partc deste capítLrlo traz os resultados de análiscs litogeoquímicas

tcalizados em 62 amosttas rcprcscntativas das rochas tlaguráticas do Dorlínio Ceutral

da Faixa Araçuaí na região de Goveruador Valadares (Tabela 1), assirn distribuídas: l7

da Suíte Dcrribadinha, T do Tonalito Bom Jcstts, 17 das locha t.náficas cotn ocorrência

de ortopiroxênio, e 21 as Suíte Calilóia (12 da unidadc Sño Vitor e 9 da unidade

Galiléia).
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3.l ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRAFIA.

3.1.1 Metodologia

Foi realizailo levantanlento geológico (ern escala aproximada l:50.000) das

lochas das Suítes Denibadinha e Born Jesus, alénr de rochas corn ortopir.oxênio que

ocoüenl associadas a ambas, visando determinal suas calacterísticas car.tográficas,

litológicas e estluturais. Com respeito às unidades Galiléia e São Vitor o trabalho

restlingiu-se ao leconhecimento, em canlpo, de características já definidas em trabalhos

anteriores na legião (Nalini, 1997; Oliveila, 2000; Mondou, 2010), rula voz que estão

espacialnente associadas com as rochas da Suítes Der.ribadinha e o tonalito Bom Jesus,

alvos principais desta dissertação de Mestrado.

Como etapa subseqüente ao levantamento de campo, as rochas mapeadas for.anr

subtnetidas a estudos petrográficos rnacro- e, plincipalmente, rnicroscópico. Nesse

último caso foi dada ônfase à definição das assembléias minerais coltstituiutes e suas

lelações textur:ais, a partir de observação sob luz transrnitida. Feições textut.ais foran.r

estudadas em detalhe para definir a oligem ígnea ou metarnórfica das tramas das rochas

da Suíte Derlibadinha e o Tonalito Born Jesus, porém estas são descritas no item 4.5.2

t eferente as características miclotectônicas.

A amostragen.r pala estudos petrográficos foi feita buscaudo-se um recobrirnento

areal o mais significativo possível, tendo como base cartogr'áfica as cartas geológicas

eul escala 1:100.000 da CPRM (Governadol Valadares, Dom Cavati e Itanhornì). As

dificuldades de acesso limitaranr a amostragem do Tonalito Bom Jesus, especialmente

em sua por'ção nrais ocidental. Para a Suíte Galiléia (unidadcs Galiléia e São Vitor),

incluíram-se amostras disponiveis da tese de doutorado de Mondou (2010), as quais

forarn analisadas petrogra{ìca c gcoquirnicarncnte lìcstc trabalho, para a colxpalação

cotn a Suíte Derribadinlia e o TolÌalito Born Jesus.
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3.Caraterização petrográfica e geoquímica

Figura 7. Mapa de distribuição de amostras na Sufte Derribadinha e Tonallto Bom Jesus. Reglão de
Governador V¡ladares modilicado das folhas ltanhomf e Governador Valadares do projeto LESTE,
2000. . Com linha grossa mrrca-se o llmlte dos domfnios tectônlcos oeste ou milonltico e o central ou

plutônico delinido por Vauchez et oL, 2007.
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Flgura 8. Mapa de dlstribuição de ¡mostras nas unid¡des Gallléia e São Vltor da Sufte Galiléia,
modificado das folhas ltanhomi, Governador Valadares e lt¡birinha de Mantena do projeto LESÍE,

2000. . Com linha grosso morca-se o limite dos domínios tectônicos definidos por Oliveira er a1.,2000 e
Vauchez et ø1.,2007,
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A identificação dos minetais foi conduzida com base em suas características

ópticas, tais como hábito, clivagem, genlinação, relevo, bil refringência, extilição, figura

de interferência, etc. Especificameûte pat'a o plagioclásio determinou-se o teot de

anortita (An) de acordo cotn o mótodo Michel-Levy. A distilção entre tipos de anfibólio

foi estimada de acordo con pleocroísmo, ângulo de exfinção (z i\ c) e ângulo 2V.

Oltopiroxênio foi diferenciado de clinopiroxênio pela baixa birretingência, extitlção

paralela e pleocroísmo verde claro a rosa. Quaudo possível, clinozoisita e epidoto foram

taml¡ém difelenoiados pelo pleocroísmo e bilrefringência.

Análises modais de quartzo e feldspatos (alcalino e plagioclásio) obtidas em

contaclor automático f'orau.r feitas enl amostlas repl'esentativas de todas as unidades e

plotadas no diagratna clc Streclteisen (1976) (FiguLa 9). Com o objetivo de cor..r'oboral a

pfesença de feldspato alcalino nas l.ochas onde sua discrir.ninação r.nicroscópica foi

difícil, aplicou-se o método de distinção química desclito por Bailey e Stcvens (1960)

nas alì.ìostras de locha excedentes do processo de larninação. Os valores obtidos para

cada fase mine[al folarn t'ecalculados para |00o/o. No entauto, na descrição petlográfica

inclividual das unidades que segllc ¡este capítulo, os valores perceutuais aptcsentaclos

ern parênteses r.epresentam as ploporções rnodais das fases minerais maioles

constituirÌtes da rocha.

Fotomicrografìas lnostl'alldo aspectos petlogr'áficos importatltes forarn obtidas

nos rnicroscópios Zeiss Axioplan com cârnera olympus CAMDIA acoplada e olyurpns

BPX50 com câtnera Nikon COOLPX 8800 acoplada, dos laboratór'ios de Pet|ografía

Sedirnentar e de Mineralogia Ótica do IGc/USP, respectivatnente
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3.L.2 Classificação moda I
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Figura 9. Classificação modal QAP de rochas plutônicas (baseado em Streckeise n, 1976 e modificado
por Le Maitre R.W ef'ol., 2003), ilustrando a distribuição composicional das amostrâs estutladas.

As rochas foram classificadas com base no índice de cor como definido por

Shand (1917). De forma geral, as rochas da Suíte Derribadinha apresentam proporção

cle máfrcos entre 30<M<40, M<10 para as injeçõcs quartzo-feldspáticos, e entre

45<M<70 para as rochas com ortopiroxênio. Os índices são semelhantes para a maioria

das amostras do Tonalito Bom Jesus, sendo próximos a 35, e um pouco mais baixos

para as rochas das unidades Galiléia e São Vitor, entre 25-30; exceção são os enclaves

presentes nos tonalitos Galilóia que têm índices próximos a 70.

Composicionalmente, as rochas da Suíte Derribadinha têm proporção modal

média entre quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio de: (i) diorito (4%,2%. g4%), (ü)
quartzo-diorito (l\yo, 20/o, 90%) e (iii) tonalito (350/0, 5%, 600/0). Injeções quartzo-
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feldspáticos presentes llessas rochas têm composição essencialmente granodiolítica-

grarlítica (30%, 3 5%,3 5%, respectivamente).

As rochas do Toûalìto Bom Jesus têm cornposições essenciâlmente tonalítica

conr proporções rnédias de 50% de quartzo, até, 3%o de feldspato alcalino e 41-50% de

plagioclásio,

As proporções nrodais dc quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio llas rochas

com ortopiroxônio plotam pleferencialmente 1ìo calnpo de quartzo-dioritos/quat tzo-

gabros a diolitos/gabros, I.nostrando a dotliuâucia de plagioclásio (> 75%) sobre

feldspato alcalino, mas cotlt var.iações significativas uas propot'ções de quattzo; etn

fìnção dos teores de anortitaAn+o_ss dos cristais de plagioclásio, optalnos pol' usar os

ternìos quartzo-gabros e gabros para essas rochas. Duas amostlas são classilìcadas cotno

termos rnais cvoluídos do conjunto, mostrando cotnposição glanodiorítica (AR-1163) e

quartzo-rnonzodior.ítica (AR- 1 I 62 C). Como na rnaioria das atnostras a p|opor'ção cle

quartzo é infer.ior a 20%, optou-se pol não chamá-las de'enderbitos" preferindo adotar o

tcrmo'quartzo-gabros e gabros com ortopiroxêuio' (ou simplesmoirte opx-qz-gablos e

opx-gabros), oonforrre a classihcação do Briti,slt Geologi.ca.l Sutve,y Internalional Unio|t

of Geological Sciences Sttbcotnmission.on the Systematic.s of' Igneous .Roclcs para rochas

ígneas, e tambóm Flost & Frost (2008).

Rochas leucocráticas identificadas nas fácies cotn ottopiroxênio têm conlposição

similar.a quartzo-monzogabros e glanodioritos, corn quartzo entre 25-10%, plagioclásio

-70o/", e feldspato alcalino < 20%. Nota-se a pÏesellça de clino e ortopiroxênio (15-10%

na uroda) variando entre si eln pr.oporções de aproximadarnente 3(cpx):1(opx). Dada a

menor propor.ção de oltopiroxêl1io erl.l relação a clinopiloxênio, optou-se por tfatar esses

mobilizados segundo a classificação do diagrarna QAP, apenas aclescentândo a

prescrìça de or:topiroxênio.

Por finr. as análises modais clefrniclas para as |ochas as Suíte Galiléia (unidades

Galiléia e São Victor.) plotam nos campos tonalito, glanodiofito e tnonzogranito, devido

a anpla variação nas pr.opor.ções de quartzo (50-30%), feldspato alcalino (30-5%) e

plagioclásio entre 65 -45o/o.

,!lln Alurino Strrit c: lloius Dìsserkrlrio da Ìl'f c,vÍnrk¡ -46-



3. Caraterização petrográfica e geoquímica

3.1.3 Suíte Derribadinha

¡ Aspectos de campo

Aflora a sul da cidade de Governador Valadares (MG) como um corpo alongado

de direção norte-sul, ora apresentando topografia de morros 'pão de açúcar', ora

aflorando como lajeados ao longo de drenagens. O contato a oeste, entre as a Suíte com

os Complexos Mantiqueira e Juiz de Fora (Ebert, 1956; Costa, 1978) é feito por falha de

empurrão para oeste (ver mapa da Figura 7). Os contatos da Suíte Denibadinha a leste

não puderam ser confirmados durante o mapeamento, aqui assumindo-se as inferências

descritas pela CPRM (Ver Figura 7).

Macroscopicamente as rochas da Suíte Derribadinha variam de cor cinza escura

e granulação frna, equigranular, a cor cinza claro e granulação grossa, por vezes

microporfirítica (Figura l0). A alternância de cor e granulação confere à rocha um

aspecto bandado que, na maioria dos casos, é coincidente com a foliação regional.

Figura 10. A: Aspecto macroscópico de tonalitos Derribadinha com foliaçâo marcante. Em alguns
afloramentos observa-se a ocorrência de leucogranitos em diferentes formas de relação com rochas
dioriticas e tonalíticas: B. com ocorrência discreta, C: em intercalações dobradas, D: com contatos

difusos.

Alba Marinq Suárez Rojas Disserlação de Mestrqdo -47-



3. ( l u r u l e t i z u ç ti o p (. t r'o lr (ili c ( t e ge o tT t t ínt i c r r

Em alguns aflolarnerllos (AR 1155 e AR 1164), localizados na potção

setenlrional do corpo, observam-se poquenas nlanchas leucogtaní1icas isoladas (Figula

10B), ou ainda localizaclas er.n sífios de dilatação. Especificatlenle no aflolamento AIì

1164 (r'egião da Serla do Mulum, entle as cidades de Capitão Andlade e '1'urniritinga),

observa-se vários padrões geométricos atestados pelos leucogranitos Irrtercalações

Ieuoocr'áticas (1-20 orn de espessula) concordantes corn a foliação são dobradas no

lor.rgo de dobras maiores evidenciando difelenças no compottalrerrto reológico entre

rochas.(Figula 10C). Os contatos entre leucograuito e a tocha tonalítica é pot vezes

diliso chegando a apreseutar aparência que lembra texturas flebíticas c nelrulilicas et¡

migrnalitos (Figula 1 0D).

¡ Análise petrográfica

As rochas da Suítc Derlibadinlia têrn cornposições que variatl de tot.ralitos a

cliolitos. Biotita, anfibólio, e menos fiequentemenle gtauada, são constituintes máltcos

principais defÌnindo, junto corn quartzo e lèldspatos, bandas ceulimétticas de porções

lëlsicas e málìcas que podern set noladas em escalas uricroscópica e rnesoscópica.

Injeções leucocrálicos 1êm cor.nposição tonalítioa a granítica, oom baixa plopor'ção de

minerais rnáficos (< 10%).

O plagioclásio (40-30% da moda) é andesina-oligoclásio com At.t32-27,

cornposição esla que independe do tipo petrográfico, se diorito, qualtzo-diorito ou

tonalito. Apresenta-se como cristais (0,5-2 mm),euedrais a sub-euedrais, pot vezes

envoltos por agregados de cristais rnenores (<0,1 mm). Os cristais menores são

cquiglanulares conr bordas letas, pol vezes fortnando arranjos poligonais. Ocone

zoneamento composicional normal, quase sempre evidenciado por marcante

saussulitização das potções cetrtrais (mais cálcicas) dos clislais (Figura I1A).

O quartzo (30-15%) ocorre sob diversos formatos segundo o grão de deformação

no estado sólido da Locha, cor.no cristais intersticiais de tauranl.ros variáveis oncle cristais

relativan-renle glandes (0,4 mm) aplesentatn lblte extinção ondulante, e cotno ribbons,

na maioria dos casos definindo a f'oliação na rocha.

Biotita é o minet al máhco predorninante (30- 1 5%) e rnelhor distribuído nas

rochas dessa unidade. Em gelal, apresenta pleoct'oístno et.ìl to1.ìs lllarroln, corn aspecto
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tlÌosqueado, dehnindo lbrmas euedlais a subeuedrais. e talnanhos vatiáveis enlre 0,02 e

0,8 mm, Os clistais maiores estão alinhados definindo a foliagão, enquanto os cristais

nlenoles es1ão associados a domínios de microljtons. lì-requentemente são observados

cristais doblados e com extinção ondulante. É cornum observar a substituição de

anlìbólio pol biotita. Inclui plagioclásio e quar{.2o.

O anfibólio (15-5%) foi classihcado como hornblenda, colll pleocroísrno enr

tons de verde (seção basal) a ûìarror.n (seção longitudinal) (Figuras 118 e 11C), ângulo

2V variável e extinção oblíqua (z A c entre 12" e 34'). Ocorre em tamanhos variáveis

(enlre 0,2 e 5 mrn), com faces pouco definidas e feiçõcs sugestivas de colrosão

oaracterizando tipos dominantemenle sub-euedrais; bor.das l'etas são comulnente

dcsenvolvidas quando ern conlalo com clistais de biotita e plagioclásio. Contérn

inclusões auedondadas de quartzo e plagioclásio. Feigões de defomração intracrislalina

só são obselvadas na rcgião de contalo com os complexos Mantiqueira e Juiz de Fora.

A granada ocone esporadicamente e está geralmente associada à biotita em

amostras onde o anlibólio não está ptesente. É subeuedral com bordas inegular.es

contornadas por biotila. Exibe inclusões auedondadas de biotita, quartzo e plagioclásio,

sorx orientação prefelencial, mas plincipalmente dispostas llas Ìegiões mais centtais dos

cristais.

Dos minelais acessórios titanita e apatita são os mais comuns. Ern algumas

aÍìrostras alcançam tarnanhos milimétricos (até 2 mm) e poder.n represental dté 2%o da

assemblóia mineral. Arnbos aplesentam faces cristalinas bem desenvolvidas e estão

sempre associados às fases málÌoas (Figuras 1lC e 11D). A alanita aplesenta

pleocroísno efir tons aûìarelo, mais foltes no núcleo em lelação à borda, corn forte

metamitização evidenciada pelos baixos tons de birrefringência que tendem à isotropia.

Flaturas radiais associadas também ao efeito da metamitização são obsetvadas nos

clislais de cÌinozoisila-epidoto que a envolvem (Figulas 1lE e 11F). Esses ocorLen

tambótn associados a anlìbólio e biotita possivehnente em relações de substituição

(lìigura 11lr). Os minelais opacos observados usuahrenle acompanhar.n a r.nineralogia

rnáhca, dispondo-se ao longo de bordas ou linhas de clivagem, especialmente de biotita.
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3.Caraterização petrográfica e geoquímica

O zircão euedral, bipiramidal, com cerca de 0,3 mm de comprimento, observado

especialmente como inclusões em biotita.

F

'¡
.9 i,

ii
Figura ll. Al Plagioclásio subeuedral com zoneamento composicional normal, amostra da região sul

(AR 1240) (com analisador); B: Hornblenda anedral com inclusões de plagioclásio e quartzo (sem

analisador) (identifique na foto o plagioclásio); C: Hornblenda com titanita desenvolvendo-se nas

bordas (sem analisador); D: Associação de biotita e titanita (com analisador); E, F: Mosaico de

fotomicrografias (sem anatisador à esquerda, com analisador à direita) de alanita metamltica envolvida
por clinozoisita-epidoto com fraturas rndiais.
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Na região sudeste da área, entre as cidades de ltanhomi e Vai-Volta (MG), os

tonalitos da Suíte Denibadinha abrigarn enclaves máfìcos (AR- 1240). Esses têm cor'

cillza levemente esverdeada, colrì textura geral subequigranular grossa, e

modeladarnente f'oliados. Os enclaves apresentanl forma ovóide e bordas bern delìnidas

(Figula 12A.), com composição diolitica e textura geral equigranular (Figura l2B). Seus

rninerais constituintes são prinoipalnrente plagioclásio, anfibólio, rninelais do grupo do

epidoto e biotita.

O plagioclásio tetn Aua5-3¡ (labradorita-andesina), e ocorre como cristais

tal¡ulares, euedlais, algumas vezes palcialneute reabsolvidos! e com marcante

zonealllento composicional norrnal (Figura I 1A).

O anl'rbólio apresenta-se com duas con'rposições distintas. Hotnblenda é

dominante, com pleocroísrlo urarron.ì a vei'de, euedrais. A curnmingtonita (anfibólio

rnagnesiano) é incolor, corn bordas ilregulares, apresentando tons de birlefi'iugência

azul e loxo de segunda oldenr e ângulo de extinção entre 15" e 21",

Dentle os minelais do grupo do epidoto (+ 15% da rnoda), identificou-se epidoto

e olinozoisita, cspeoiahleute difelenciados pelo pleocroísr.no ern tons dc velde do

epidoto e tons de interferência desde primeira ordem supelior até terceira ordem (Figura

l2C), e a binelì'ingência em tons de azul anômalo da clinozoisita(Figura l2D).

Texturaln.ìento, epidoto ocorre como cristais cuedrais e a clinozoisita é intersticial.

(Figuras 12C e 12D).

Titanita ocorre anéclrica, ocorrendo associada corl anfibólio, sugerindo

urna posssível relação de substituição (Figuta 12C)
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3.Caraterização petrográfica e geoquímica

Figura 12: Aspecto em afloramento dc enclaves diorlticos da região de ltanhomi c Vai-Volta; Bl
Textura granular geral dos enclaves; C: Hornblenda cuedral, titanita associada, epidoto com tons de

birrefringência de primeira ordem; D: Cristal de clinozoisita com cor de interf'erêncla azul anômala
caracterlstica. (Todas as fotomicrografìas fbram tomadas com analisador).

3.1.4 Tonalito Bom Jesus

. Aspectos de compo

Esta unidade é claramente diferenciada das demais pela ocorrência de granada

como fase mineral essencial. Macroscopicamente as rochas ocorrem bandeadas, são de

cor cinza-clara avermelhada quando frescos (dada pela presença de granada) e amarelo-

avermelhado quando alteradas (Figuras l3A e l3B). Ocorrem na forma de amplas lajes,

aflorando ao longo de drenagens e morros com encostas íngremes. É formalmente

defînida no projeto LESTE (Oliveira, 2000) como um corpo alongado de direção norte-

sul, aflorando preferencialmente entre as cidades de Tarumirim, Itanhomi e Capitão

Andrade (MG), inserido dentro dos limites da Suíte Deribadinha.

A foliação medida nas rochas tem direção N-S, de forma concordante com a

geometria alongada do corpo, com mergulhos de baixo ângulo (< 30') para leste.
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3.Caraterização petrográfica e geoquímica

Lineações não são facilmente visíveis em afloramento, assim como não é comum

encontrar estrufuras miloníticas ou de dobramentos associadas a essas rochas.

. Análise petrográfica

Conforme o item 3.1.2, essas rochas têm composição modal tonalítica, sendo

constituídas essencialmente por plagioclásio, quartzo, biotita e granada e, mais

restritamente, muscovita e silimanita.

F'lgura 13. A: Aspecto em afloramento do Tonalito Bom Jesus¡ B: aspccto macroscópico; C:
Fotomicrografia da textura microscópica geral da rocha com fenocristal poiquilltico de granada,

envolto por biotita (com analisador); D: t"r}i;i:äï.;.tiotita definindo a foliação da rocha(sem

Plagioclásio compõe cerca de 40 a 25o/o da moda, apresentando-se como cristais

irregulares e sub-arredondados, com bordas serrilhadas, e granulação variável (5 a 0,2

mm). Geminações segundo a lei da albita e albita-periclínio são comumente observadas,

podendo ocorrer deformadas. A composição é de andesina, com An¿o-¡0. Inclusões

anedondadas de biotita e quartzo são frequentes. Sericita ocorre como substituição

tardia, ao longo das bordas e/ou preenchendo fraturas.
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O quartzo (35-28%) ocorre como grãos anedrais, intersticiais, de aspecto

lírnpido c tamanho variável, clesclc granulação fina < 0,i mm até grandes cristais com 4

a 2 mm (Fígura l3C), frequentemente com extinção ondulante, Pode ainda ocorrer com

formas amebóides e bordas lombadas ou col.ììo textura mimerquítica.

A biotita (35-15%) oco e em dois padr'ões distinlos: (i) palhelas com faoes

oristalinas bem definidas, cle granulometria em torno cle 2 mm, frequentemente

definindo a foliação; cristais dobrados e oom extinção ondulante também sã<r

observados. Associacla a essa tipologia ooorre silimanita prismática ooncordante com a

orientação prefelcncial (Figura 13D), c (ii) cristais sub-euedrais de glanulação fina

(<lmm), e sern orientação preferencial; ooorre associada a fìnos cristais cle plagioclásio

c quartzo amebóido (Figura l3C).

A granada (ot:rca de 6%o) ocorre com tamanhos entre 8 e 4 mm, corn pleocroísrno

rosa-avermelhado, sub-eueclral, mostrando inclusões abundantes de biotita, quartzo e

plagioclásio aleatoriamente distlibuídas nas porções mais centrais dos cristais (Figuras

l4A e l48 ); mais raramente ooorre sob formas esqueletais. Biotita pode ainda ocorrer

como fase de susbtituição da granada, ao longo de fraturas neste mincral (Figuras 14C )

A silimanita, quando presente, ooorre corn hábito prismátioo,

bipiramidal,constituindo agregados finos. Está principalmente associada à biotita,

prinoipalmente em contatos retos (Figura 13D), muito embora em alguns locais seja

possír,el observal também a lelação espaoial da silimanita oom biotita c granada (Figura

r4c).

Apatita, ziroão, musoovita e olinozoisita-epidoto ooorrem como fases aoessór'ias.

O zircão é arrcclonclaclo e oom tamanho clc cerca cle 0,1 mm ern comprimento.

Muscovita ocorre restrilamente.
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3.Caraterização petrográfica e geoquímica

Figura 14. A: Aparência geral de cristais de granada (sem analisador); B:Cristal de granada com
inclusões arredondsdas de plagioclásio e quartzo setorizadas (fotomicrografia com analisador); C:

Granada tom biotita e silimanita nas bordas (sem analisador); D: Granada poiquilitica com inclusões
de quartzo, plagioclásio e biotita; biotita sub-euedralse desenvolve em voltr (com analisador).

3.1.5. Rochas máficas com ortop¡roxênio

. Aspectos de cømpo

Rochas com ortopiroxênio foram mapeadas entre os contatos da Suíte

Derribadinha e o Tonalito Bom Jesus, próximo às cidades de Capitão Andrade e São

Geraldo de Tumiritinga, na porção setentrional do corpo. Relações de contato bem

definidas não puderam ser observadas dada a ausência de afloramentos lateralmente

contínuos. No projeto LESTE da CPRM (2000), essas rochas foram definidas como

"...manchas esverdeqdas de composição enderbítica..." .

Próximo a São Geraldo de Tumiritinga, as rochas com ortopiroxênio afloram na

área de ocorrência da Suíte Derribadinha. São rochas mesocráticas (M-35), de
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granulação gl'ossa, equigranular, com olientação pleferencial dos minerais variando de

inoipiente a moderacla (Figuras l5A e I 5ll).Composioionalmente são quartzo-gabros

com ortopiroxênio (ver item 3.1.2), em geral com proporção modal < l% (Figuras l5C

e l5D). Enclaves melanocrátioos (M-60) de granulação f,tna são comuns, ora mostrando

geometria sub-angulosa ora alongados provavelmente devido à deformação (Figuras

l5A, l5D e l5F). Constituem gabros oom ortopiroxênio (< l%), apresentando feições

de mistula neoânica (ningling) evidenciadas principalmente pela captura de

fenocristais de plagioclásio do cluartzo-gabro hospedeiro (Figura t5lì).

Na legião de Capitão Andlade as rochas com oltopirclxênioafloram em pequenas

serras isolaclas. São igualmente rochas melanocráticas com M entrt; 55 e 40, com

glanulação grossa a média e cores variando em tons do verde oomo lunção da propor'ção

variável entre anfibólio r: piroxênios; bandamento descontínuo modal e granulométrico

é, por vezes, observado. Rochas quartzo-feldspáticas mais claras (M * 30, de clino e

ortopiroxênio e anfibólio) tendem a oricntar-se ao longo da foliação regional

Localmente (AR-I162) bandas de composição tonalítica, ricas em granacla, ocorrem

intercaladas com os gabros. A oomposição geoquimioa dessas bandas ooincide com a

assinatura delÌnída para o Tonalìto Bom Jesus (ver itern 3.2).

c Análise petrográfico

Tanto quartzo-gabros e gablos (enolaves) mapeados na região de São Geraldo de

Turniritìnga, apresentarn a mesma assembléia mineral essencial. No entanto, as

proporções entre plagioclásio e hornblenda valiam. Em fuirção da ampla ooorrênoia de

anfibólio Þ zrJ%;), essas rochas foram classificadas como hornblenda quartzo-gabros e

holnblenda-gabr os, ambos oom ortopiroxênio(< 1% da moda).

O plagioclásio é o principal mineral constituinfe (70-40% da moda), com toorcs

de anortita variando entrr¡ An55-a6 (labradorita-andesina). Ooorre oomo olistais euedrais,

inequigranularcs (enlre 0,5 e 5 mm), com gerninações tipo albita e albita-periclínio, por

vezes fraoa a moderaclamente deformada (F-igula l5D). Zonações oomposicionais são

raras. Nos cnclaves o plagìoolásio tem granulação fina, equigranular, frequentemsnte

formando an'anjos poligonais que podem ser indicativos de oristalização em alta

telnporatura.
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Hornblenda marrom (50-20%) ocorre como cristais sub-euedrais mostrando

relações de equilíbro com plagioclásio, tanto em enclaves como na rocha hospedeira dos

mesmos (quartzo-gabros). A biotita (-5%) exibe pleocroísmo marom-avermelhado e

hábitos sub-euedrais; quando inclusa em plagioclásio apresenta formas

subarredondadas. Ortopiroxênio é anedral e está presente como fase acessória, sendo

substituído por anfibólio e biotita, sendo melhor preservado de suas feições originais

nos gabros que no quartzo-gabro hospedeiro (Figuras l5C, l5D, l5G e l5H).

Figura 15. A: Aspecto em afloramento dc quartzo-gabro com ortopiroxênio e enclavc gabróico; B:
Fotomicrografia da textura geral do quartzo-gabro hospedeiro (com analisador); C, D:Ortopixênio da

rocha hospedcira com bordas de substituição para biotita (Fotomicrografias sem e com analisador,
respectivamente); E:Detalhe dc minglìng nas bordas do enclave; F: Textura geral do enclave gabróico
com orientaçilo prefercncial moderada (com analisador); G, H: Ortopixônio do enclave com bordas de

substituição para biotita (Fotomicrografias sem e com analisador, respectivamente)

Na região de Capitão Andrade as rochas com ortopiroxênio não apresentam

enclaves, mas mostram variações composicionais mais amplas que na região de São

Geraldo de Tumiritinga. Composicionalmenteincluemquartzo-gabros e gabros, com

hornblenda (até 30%) ou piroxênio (até 30%) como fases máficas principais.
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Plagioclásio é o mineral félsico dominante em comparação com as quantidades

menores de quartzo, presente apenas nos quartzo-gabros. Ocorre com hábito euedral a

sub-euedral, de granulação fina a grossa, no geral como cristais ligeiramente alongados,

com razão 2: I (comprimento:largura) e geminação polissintética segundo lei da albita-

periclínio.

Observa-se que tanto o teor de anortita como a granulação do plagioclásio

variam segundo a f;ícies de ocorrência. Em rochas ricas em piroxênios, o plagioclásio é

mais cálcico An5s-as e apresenta maior granulométrica (l a 3 mm de cumprimento),

enquanto em rochas ricas em anfibólio o teor de anortita varia entre An¿s-so com cristais

de grão fino (0,3 a I mm). (Figura 16) Inclusões de biotita e opacos são comuns,

enquanto sericitização é restrita às bordas e fraturas do mineral.

Figura 16. Mosaico dc imagens mostrantlo o aspecto bandado entre gabros ricos em hornblenda
(bandas escuras) e piroxênios (bandas mais claras). Seção delgada e fotomicrografia detalhando as

diferenças composicionais e texturais.

Dois tipos de anfibólio foram identificados, hornblenda e cummingtonita,

indiscrimanadamente perfazendo um total de 30 a 3o/o da moda. A hornblendaé de

granulação média (0,3 e 0,7mm) e tem pleocroísmo marrom, ocorrendo como cristais

anédricos quando em contato com quartzo; quando com biotita mostra feições

sugestivas de substituição. A cummingtonita (anfibólio magnesiano) é incolor e ocorre

como agregados de'fibras' radiais em relação de pseudomorfismo parcial com (clino e

rl . ì.'!L' (''
at

tutlq¡n'. -
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olto) piloxênio, Em geral, obselva-se que rochas corn rnaior proporção de anfibólio têm

couteúdos modais rnenores de piloxênios e vice-velsa.

O clinopiroxênio ó o piroxônio mais abundante (20-5% da rnoda), apresentando-

se com granulação valiável e hábito sub-euedral a aneclral (Figura 174), Clinopiroxênio

ocorre fi-equenternente em fenocristais de até l0 mm cofiì al¡undantes inclusões de

plagioclásio, defilindo texturas ofìticas a sub-ofíticas (Figura 178). Distingue-se do

oltopiroxênio pelo pleocroísmo incolol a bronze-tênue, contlastando corn os tons verde

e rosa caracter'ísticos deste (Figura l7C), e pelos ângulos de extinção. O otlopiloxônio

representa, no máximo, 7"/o da ptoporção total de minerais, ocorLendo com foLmas

eueclrais a anedrais. É 
"orrrun 

o desenvolvimento de coroas de substituição de biotita e

cur.nmingtonita (Figula l7D)e óxidos de ferro plincipalmentc observados ao longo cle

clivagens e fraturas, tanto em clino- corro err ortopiroxênios.

Iliotita (30-10%) tem pleocroislìro manolìl escuro-averrnelhado (Figura 17C),

com formas subeuedl'ais a anedl'ais, neste últirno caso quando sutrstituindo anfrbólio ou

piroxênios. Ihnenita e titanita ôcorrem associados. São comuns inclusões arredondadas

de opacos. Uma nrica corn pleocloísmo esverdeado (clorita?) tatnbétn é obselvada

substitr-rindo piloxônios e hornblenda, especiahnente nas l'rordas.

O qualtzo é escasso, ocorrendo na forma intersticial entre as fases máltcas e o

plagioclásio. Apresenta extinção ondulante fi'aca.

Band¿rs leuco a rnesocráticas quarlzo-feldspáticos são courposicionalmeute

quafizo-monzogabros e granodioritos ocorrem restritamente, são de glanulação gtossa,

inequigraunlares, col'npostas pol plagioclásio An¿o-¡o >quartzo >feldspato

potássico>clinopiroxônio>ortopiroxênio +biotita +atifi bólio.
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Figura l7.A: Corte basal de ortopiroxênio euedralcom partches de substituição a hornblenda
(fotogralìa com anallsador); B:Fenocristal de clinopiroxênio com textura ofítica; C: Ortopiroxênio e

biotitas subeuedral(sem analisador); D: Cummingtonita (Cum) substituldo clinopiroxênio (Cpx)de
borda a núcleo (com analisador).

3.1.6 Associações tonalíticas, granod¡oríticas e

granít¡cas Galiléia e São Vitor

Essas unidades foram apenas reconhecidas nas campanhas de campo, mas as

amostras utilizadas para estudo petrográfico e geoquímico foram tomadas de rochas

coletadas por Mondou (2010).

. Relações de campo

Em função de sua ampla ocorrência areal e por não constituírem alvo principal

deste estudo, os aspectos de campo e as características litológicas dessas unidades não

serão consideradas em detalhes neste capítulo. No entanto, para embasar as

interpretações dos dados geoquímicos que serão apresentados adiante, faz-se necessário

introduzir descrição simplificada das principais foições petrográficas (assembléia

mineral, texturas, microestruturas de deformação) das unidades Galiléia e São Vitor.
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Em campo, ambâs as unidades constituem-se de rochas de cor cinza a cinza

esbranquiçada, granulação equigranular méciia (cristais entre 2 e 4 rnm), por vezes

moderadamente foliadas (Figura 184 e 188). Quando alteradas apresentam tons

avermelhados devido oxidação das fases minerais máficas. A presença de enclaves

máficos e xenólitos metasedimentares collstituem fatores distintivos entre as rochas das

unidades Galiléia e São Vitor, respectivamente.

Figura 18. A: ¡lspccto nracroscópico do fácics granítico (sem ¡¡¡rtbólio); B:Äspccto nrâcroscópico do
fácics torâllfico(corn ârìfilrólio c¡n cor csverdc:rda).

o Análise petrográfico

Ao rniclosoópio são roohas isotrópioas a moderadamente foliadas, constituídas

por cristais equigranulares de plagioclásio, quartzo, biotita, feldspato potássico e,

eventualmente, anfÌbólio, todos corno constituintes prinoipais da moda. Como

aoessór'ios ocon'em apatita, titanitâ, zircão, olinozoisita e alanita, e ailda oalcita e

sericita como fases minorais de substituição tardia.

O plagioclásio totalíza, em média,40-35%o da moda. Tem granulação entre 2 e 3

mm), apresentando hábito cuedlal a sub-enedral e geminação polissintética bem

definida segundo a lei da albita (Figuras l9A e 198). Cristais oom fol'te zoneâmcnto

composicional normal são comuns. com os núcleos rnais cálcicos apresenfanclo forte

saussuritização (Figula t9B). O conteúdo de anortita nas porgões exlernâs é4n46-25

(andesina-oligoclásio). Aprcsenta incinsões arredondaclas cìe quartzo e biotitas a1ém dos

minerais aoessórios apatita e epidoto. Carbonato e serioita são fases comuns dc

substituição tardia
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Figura 19. A: Cristal de plagioclásio com msclas defbrmacionais e bordas serrilhadas; B: Plagioclásio
com marcado zoncamento composicional e saussuritização no núcleo; C: Grãos de plagioclásio e

microclínio com mirmequitas associadas, quartzo intersticial; D: Detalhe de Cristal de plagioclásio com
textura mirmequitica, desenvorvidaåiü.e;ii3åïtTåi:"ïJ:.to com microcrínio (rodas as

O feldspato potássico é microclina (5-30Yo), exibindo geminação típica em grade

e formas anedrais preenchendo interstícios entre plagioclásios e as fases máficas (Figura

l9C). Como o plagioclásio, mostra inclusões arredondadas de quartzo.

O quartzo é anedral (- 25%), com aspecto límpido e intersticial. Geralmente

apresenta extinção ondulante e, menos frequentemente, sub-grãos. É comum sua

ocorrência como mirmequitas (Figura l9A).

Biotita é o principal mineral máfico (20-12%). Ocorre como palhetas sub-

euedrais com tamanhos variáveis (entre 0,2 e 4 mm) ou como inclusões em plagioclásio,

sempre com pleocroísmo marrom-avermelhado. Pode conter inclusões de minerais

acessórios, tais como apatita, titanita e zircão. A presença de muscovita é restrita (<l%)

e ocorre sempre associada à biotita.
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A hornblenda ocon-e constituindo até 5% da moda, sendo nais colnunÌ nos

tonalitos c platicalnente ausente nos termos graníticos e granodiorítioos. Ocolre como

cristais eueclrais a sub-eudrâis, exibindopleocroísmo velde a utarroÍtl. Inclui quartzo, as

vezes cxibir.rdo textut:a tipo poiquilítica, e apresenta feição de desequilíLrrio dada pela

substituição por biotita.

Como fases acessórias têm-se titanita, apatita, clinozoisita-epidoto, alanita e

zttcão. A titalìita se apresenta como grandes cristais euedrais senrpre associados à

biotita e às vezes ao anfibólio, provavelmente resultado da leação de desestabilização

ern estágio magrnático dacla pol anfibólio+biotita+líquido-biotifa+titanita+quartzo. A

alanita é euedral, corn pleocroísmo e bilrefìingência eût tons de amarelo, geralntonte

ooollendo inclusa (corlo lase residual) eln clistâis dc olinozoisita-epidoto, sempre conl

i'orte rnetarnitização.
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3.2 LTTOGEOqUíMrCA

3.2.1. Metodologia

As sessenta e ulna amostras selecionadas foraur analisadas para eleurcutos

maiores e tlaços (Ver Tabela l), A plepatação feita por meio de britagem, l'noagem e

peneiramento cor.rvcncionais no laboratório de pteparação de aurostlas do Centro de

Pesquisas Geocronológicas do IGc-USP; a pulvelização do material foi feita em moinho

planetário de ágata no Laboratório de TrataÍner'ìto de Atnostras (LTA) do lGc-USP. As

análises foram lealizaclas uo laboratótio ACME, oncle foran, quar.rtificadas a abuudaucia

total de óxidos de elementos maiores e vários menoles por ICP-ES e, os eleurentos

traços (incluindo refratários, terras laras e rnetais basc) foram analisados por ICP-MS.

As técnicas de ICP-ES e ICP MS incluem fusão colx metaborato /tettatrolato de

Iítio e dissolução numa solução de ácido nítrico. No caso do ICP-ES a solr-rção é

analisada pol rneio dc um mioroscópio óptico e no ICP-MS pol nreio de unr

cspoctrômetro de massa. No caso específico de metais base a dissohtção ooor-re em água

régia. Os lirnites cle detecção para os óxidos SiO2, Al2Or, MgO, CaO, Na2O, þO, TiO2,

PzO: e MnO são de 0,01%, Fezoi de 0,04% e Cr'2o3 de 0,002%, No caso dos elernentos

tragos os lirnitcs podem variar enh'e 0,1 ppb para Tb, Trn e Lu e 20 ppm para Ni.

Os dados obtidos encontrarì-se lìa tabela 1, onde estão reuniclos os óxidos

r¡aiores e lnenores (% em peso) e os elenrentos tlaços (ppm), Além disso, citarn-se a

classifrcação rnodal segurdo as diferentes classes leferidas nos gráficos,dive¡:sos íldices

petrológicos: IASl (índice de saturação de alur.nina), IASp (Indice dc indicc dc

pei'alcalinidade, MALI (índice de alcalinidade) #Fe (núrnero dc ferro), #Mg (Núnelo de

rnagnésio), de Frost eta!.,2001, c algumas lazões entle clcmentos dc intcrcs.

A classificação nominal geoquínica das anrostras foi lealizada rnediante o

diaglarna TAS dc Cox et al., 1 979; enquanto par:a a disclirninação das sór'ies

magrnálicas usa):am-se os diagramas recornendados para rochas gr-anitóides eln Fl-ost ¿l

al., 2001: índice de saturação dc alumínio IAS, Fe+, FeO/(FcO+MgO), índice

r.nodificado de alcalinidade (MALI) e o cliagrarna AFM de série toleíticas e cálcio-

alcalina de Irvine & Balagar,( 1971),
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O compor'lamento geoquímico dos elementos rlaíores. meno[cs e traços ó

registrado erl diagramas bivaliantes, disclir.ninados segurldo o conteirclo dc SiOz. Os

diagrauras multiele mentares pala elementos traços (spiderglarns) loram rlorn.ìâlizados

em lelação ao:loclelo de Manto Printitivo de Mcf)onough & Sun (1995). Os diagrarnas

r.nultielementales para os E'IR foram normalizados em relação ao condlito de Boynton

(1984). Anomalias de Ilu, clenominadas Eu/Eu*, lòrarl calculadas pela conrparação da

concenlração meclicla cle Eu com a concenflação espcrada de Eu obtida a paltil da r.nódia

geométrica das concentrações de Sm e Gd norrnalizaclo pelo condrito de lìoynton

( r e84).

O trâtamento gráfico dos dados l'oi realizado com o auxílio do ¡rrogranta

PetloGlaph (Pctrelli, 2005),
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Unidade suíte Derribadinha

Amoska AR- 1oO9 1153 1154 1155 11s6 rr57 !\648 11649 11654 11658 1193 1195

clåss. Modal ron ron ron ron ron ron Granod ron ron q!4eÞ 9M9! ,9
slo, 59,15 62,98 64,67 60,85 62,29 63,51 68,94 55,19 54'A6 52,34 71'7 72,43

Al¡o: Ù,a7 ú,24 16,54 77,45 11,27 19,06 15,68 11,66 1a,24 1a,2A 14'97 14,3/

MnO 0,13 o,oa O,O7 0,1 o,oa O,O4 O,O5 0,13 A'14 0,15 0,01 O'05

McO 2,73 \,s7 !,16 2,41. 2,O1 1,22 1,15 2'97 3,2 3,41 1,18 0,54

CaO 6,31 s,43 5,36 6,5 6,6s 5,al 4,31 /,2a 7,4\ A,\2 3'24 2,44

Nâ2O 2,52 3,22 3 3'06 3'06 3'81 3'L7 3'27 2,88 2,A2 3,53 3,29

K¡O 2,22 1,85 1,85 1,72 1,28 1,76 1,66 L,99 2,O9 1,96 )-'5 3'97

rlo, 0,99 o,az 0,75 o,az o,l1 0,56 o,54 1,54 r,31 1,56 0,45 0,35

P.Os A,24 0,22 O,2 0,19 0,19 O,25 A,\2 O,42 O,33 0'36 O,2A 0,1

FetO3 /,a4 6,2 5,81 6,s 6,4 3,93 4,3A 9,56 9,54 10,99 7,OA Z,al

0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 o,s

5,57 4,a3 5,26 4,97 4,75 6,03 7,2ß

0,30 'o,52 2,02 2,44 1,34 -2,75 -4,78

1.Cu rn I erizrtç:tìtt l)el tr)gt'(.i f i ((t (' g('o(l I t ¡ ttl i ((.t

a,76 0,79 0,76 A,7S A,76 0,64 0,84

a,24 A,21 O,24 0,25 O,24 0,36 0,16

1.4! 1.43 \,2s 1,33 7,29 1,30 1,24

73 2.3G 2.38 24 2,34 2,61 2,70 7,7G \44

Rb 89,1 l5,g A\6 51,7 35,2 67,1 58 58,8 76,4 66,G !A4,5 106,7

s( 275,4 31:,a 305 338,8 352,4 347 2a0,7 422,4 300,1 335,8 229,9 !91'9

Hf

fh

Nd

Ér

365 1040 672 688 \\O2 552 616 1096 689 580 549 1423

1 ) 1.3 1.r O,7 3 0.5

(Naro+K,O) 4,14 t3,Ol 4,85 4,7A A,34

MALI t,s1 0,36 0,51 1,72 2,3r

ll Íe 0,74 0,76 A,77 o,74 0,76

å MB 0,26 0,24 O,23 A,26 O,24

lAs T 1.,4s 7,41 7,4O 1,36 1,39

3\,2 29 19,9 35,2 25,7 I 5,7 37,6 44 4t,9 4,4 1'4,9

201,1 25r,1 191,4 220,7 t21,9 215,1 190,4 331,e 220,1 252,5 135,5 314

5,5 6,2 4,6 5,3 5,8 5,5 5,1 8,3 5,5 6'3 2,9 8'7

12,5 14,4 11,9 1,!,7 9,3 A,4 11,8 16,9 14,9 16,4 8,1 5

o,7 0,5 0,5 o,4 0,3 0,3 o,5 o,7 0,8 0,8 0,3 o,r

a,7 4,3 6,9 O,1 2,4 5,6 8,3 7,7 3,1 1,9 0,4 2\'l
0,8 o,-/ 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 a,4 0,5 0,6 0,6 1,2

35,1 27,2 49,6 1,1,9 31,4 4L,4 60 55,4 2A,A 2A,r !3,4 68'2

85,9 85,2 98,3 50,4 6A,7 85,1 120,8 721,2 75,7 72,2 24,4 130,8

a,7a 1,91, 10,09 1,ra 8,03 A,94 1\,91 13,99 9,08 9,3 3,O9 13,09

34,7 33 36,3 33,4 33,1 14,2 3a,9 56 38,3 42,7 12 45,2

7,25 7,3 ¡3,42 1,43 6,18 5,16 5,O2 9,7 A,Z 8,31 2,74 6,9?

1,4r \,64 1,26 r,54 \,62 1,65 1,35 2,2'¿ r,12 7,O1. \,\\ 1,56

6,39 7 5,37 7,O7 5,64 3,14 2,a9 7,95 8,15 7,94 2,77 4,AA

7,O4 L,t1 0,85 1,1a 0,89 O,4a 0,35 1,2A 1,39 1,31 0,28 0,64

5,58 5,82 4,32 6,43 4,A4 1,99 1,31 6,89 7,9 7,12 1,1 3,O3

1,15 1,13 0,77 1,25 0,99 O,29 0,19 L,29 1,6 r,46 O,1,4 0,5

3,45 3,18 1,96 3,55 2,63 O,tj\ O,4r 3,14 4,62 4,23 0,33 1,36

0.51 0,42 A,27 0,55 0,39 0,08 0,06 0,52 0,66 0,61 0,04 O,21

3,01 2,46 1,53 3,13 2,3r 0,55 A,43 3,44 4,1 3,96 0,26 L,45

0,46 0,31 0,2 A,44 0,33 0,08 A,O7 0,5 0,61 O,59 O,O4 O,2Z

v 1,AA 100 a7 1.22 104 5A 56 164 172 215 22 21

Rb/sr 0,32 O,24 0,27 O,17 0,10 0,20 O,21 O,tA O,25 0,20 0,45 0,54

LalYb 8,00 /,45 21,86 3,86 9,16 50,75 94,01 10,86 A,14 4,74 34,15 31',1\

talsm 4,92 3,73 1,73 2,4L 5,08 a,O2 11,9s 5,11 3,51 3,38 4,49 9,86

Êu/Eua 0,63 o,7O 0,66 0,65 0,84 1,15 1,08 o,79 0,64 0,75 1,39 0,82

'l'âbcl¡ l. Quírnicâ dc roch¡¡ totâl dc arÌostr'âs r-cD¡cscnfâtivâs dos gr'ânitóidcs l)ré-sirì colisionâis dâ

l.cgião do govct nador Vâlâdârcs. VâhÌcs dc í¡xidos m¡riorcs cstão om pot ccntâgcÙs, c elcmcntos trâços
ern pÞrù.
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Un¡dade suíteDerribâdinha{coñt¡nuação)

Amosrrã AR- 1238 1239 t¿40a t240E L241

lo¡ Ton Enclãve Toh

Boñ Jesus

1161A 1163 12018 123s 1236A 12368 1245

0.6 1.6 0_9 I 0

sio,

MnO

Mco

caO

Nãro

K¿o

T¡O,

lol
{Na,0+x,o)

MATI

tMc
IA5I
IA5 P

5r

Zt

Hf

Th

Nd

Eu

Gd

Er

64,7A 67,1.9 52 51,01

7s,17 15,77 17,93 9,54

a,o1 o,o8 o,\7 0,18

1,38 !,4a 4,85 1.2,a

4,19 5,06 9,6 1"5,97

3,L4 2,45 1,85 0,8

L,76 1,69 0,93 0,93

0,51 4,62 !,4f1 o,41

0,11 0,13 0,16 0,04

4.29 5.!2 11.03 a.31

o.7 03

s6,Q7 65,45 65,71 62,63 65,91 63/39 60,99

),7,95 15,62 15,21 16,33 !5,71 15,97 17,9

a,23 0,13 A,12 O,!2 0,11 A,1.4 O,17

4,74 3,29 2,A1 3,9't 2,9 3,4 2,12

3,74 2,2a 2,35 3,0?, 2,39 2,46 3,23

2,44 2,34 2,A1 2,72 2,s4 2,66 3,83

2,96 2,3 3,22 2,6 2,68 2,73 1,9

I,27 0,89 0,81 0,91 0,85 1,09 0,87

0,16 0,a1 0,05 0,2 0,09 0,17 0,19

1,1,04 1,64 6,85 7,56 6,83 7,99 8.18

3.1

'1,

o,2

1,4

2, 2,49 2.46 1 a8 ? 24 ) ?) )
115,5 94,5 127 109,7 123,2 123,a

244,7 193,8 24A,2 2A3,7 224,1 204,2

681 444 688 457 7A9 66s

4,9 4,54 2,7A 1,73

o,71 0,52 6,A2 14,24

0,76 0,18 0,69 0,39

o,24 A,22 0,31 0,61

1,45 r,42 1,40 0,57

5,4 4,64 6,03 5,32 5,22 5,39 5,73

2,26 -2,36 3,68 -2,30 -2,a3 2,93 ,2,5A

o,7o o,7o o,l\ 0,66 o,7o o,7o 0,15

0,30 0,30 a,29 a,34 0,30 0,30 0,25

\,7A 1,86 1,48 1,63 1,7O 1,67 1.s9

72,2

21,1,4

529

14 30,5 34 1,2,7

116,5 157,6 1.93,6 39,6

3,6 4,6 5 1,3

8,9 9,7 13,9 2,2

0,8 0,6 0,8 0,2

6,9 7,! O,s 0,9

!,1 a,7 a,2 a,4

26,2 23 19,3 6,3

51,9 54,4 54,5 15,9

5,85 6 7,3 2,O7

2I,4 24,4 33 8,9

3,6 5,38 6,53 2,2A

1,04 l,za 1,61 0,71

3 5,37 6,12 2,31

0,51 1,01 1,06 0,39

2,16 6,2 6,77 2,26

0,53 1,23 r,23 0,45

r,34 3,32 3,54 1,22

0,18 0,44 0,S3 0,18

\,25 2,56 3,5 1,L9

4,11 0,36 0,49 A,11

10,\ za,4 34,2 64

¿39,6 298.5 248.2 2A5.1

t05 347 195 4

2.5 O-5 1 ).1

45,1

207,7

483

a.l

3

63,

6,6

25,

4,2

1,,

3,

0,

2,

0,51

1.,31

s2,8 36,5 33,1 31 31,9 41,8 34,2

249,4 249,4 194,a 174,7 219,7 2A4,3 189,8

7 7,4 5,7 5,1 6,2 6,5 5,7

1,3,7 12,4 2O,7 9,? 10,6 11,9 9,A

1 4,1 O,7 O,7 0,6 0,6 0,5

9,6 15,5 13 7 \2,7 9,S 5

1,3 1,9 7,2 1,6 l,t 1,5 0,6

33,6 41,9 31,A 23,6 33,8 21,9 19

t4,3 92,6 80,9 52,1 73,5 59,9 45,1

4,4 10,57 8,92 6,4 A,4 7,23 s,42

33,2 41,5 32,5 27,2 33,9 3O,1 23,4

6,25 1,44 5,A2 5,59 6,27 6,\7 5,2

1,,34 r,36 1,31 7,17 1,4 I,43 1,21

6,62 6,3 4,12 5,36 5,18 6,2! 5,31

L,29 1,,O7 0,8 0,89 0,85 7,1.4 1

4,32 6,01 5,r7 5,2 4,99 7,1A 6,Al

1,85 1,27 7,22 1,08 1,12 1,51 L,23

5.14 3,44 3,11 3,33 3,24 4,73 3,76

o,a7 o,57 o,57 0,49 0,5 0,65 0,55

5,68 4,A2 3,/5 3,45 3,37 4,25 3,87

0,87 0,61 0,54 0,49 0,49 0,63 A,5l

4,2

60 68 170 156 6¿l )15 17? 1)4 150 1)) 1¿

o,33 0,29 0.07 0.1,4 0.2 0,55 0,49 0,51 0,54 0,55 0,61 0,22

3,99 1,!9 6,80 4,61 6,16 4,43 3,31

5.38 5.77 6.49 4.22 5.39 4.s2 3 6s

\4,73 G,AA 3,72 3,51 \6,

7.24 4.25 2.96 2.16

Tâbclâ I (colr{). Qüíùricâ dc rochâ fot¡rl dc amoslr'âs rcpÌcscnlâlivâs (los grâri(óidcs pró-sitl colisionais
dâ rcgião dc goveÌlt¡doÌ Vâlâdâ¡ c$, Vâlot c$ dc óxidos ntâiol'cs cstão cÌu Dot'ccntâgclls, c clcnrcn{os

tr'âços crn pDrn.

1.00 0.73 a.7a 0.95 0.9 0.64 0.61 0.76 0.77 0.75 A.71 ()7¡

,1ll¡t A,ltu iua .\utitt,:: Iloittt I)i:.tL rtt4,i,' tIt 
^l, 
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unidad€ Bochas máficas com ortopiroxênlo

AlnostraA8.1158Ar158B1159A1159811618!!62øa762c11884t188811880Aß11894119041190s
clåss. Modal Gabro Ton Ton Encl¡ve at¿-8¿b Gabro Ton Gqqg ggqt Gabro Qt¿-sab Ton To¡.

s¡o, 52,37 611,04 60,59 46,8 52,49 49,58 5\'16 50,87 50,14 47,AA 51,46 54,75 54'51

Al¡o3 18,15 18,83 L7 's8 1,A'74 !2'5r 1g'1 \5,79 17,6 ll,0A 19,03 18,38 :16,3 r6',61

MnO 0,15 O,O7 0,1 0,19 0,18 o'\7 0,16 0,18 o'18 O'14 o'a7 0'18 0'18

McO 5,16 2,14 2,L5 4,66 10,93 8,35 8,53 6,6 6'92 6'45 5'o2 5'67 5'16

CaO 9,53 1,aS 7,47 LA,2! 9,22 s,l 9,88 9,47 9,37 IO,2 8'72 9'9 9'77

NarO 2,56 3,11 Z,g 2,g4 2,AA 1,8 2,26 2,7! 2,57 Z,4A 2'99 3'12 3'o7

K¿O 1,41, 1,3 1,32 1,22 r,45 0,13 ',1,43 L,74 1,95 1,91 1 1'12 0,91

Tio, a,ü 0,6 o,l9 7,74 0,s9 O,47 0,89 O,75 0,87 1,32 L,49 0,49 0,43

P,Os A,16 0,18 0,18 0,34 0,09 0,09 o,2l o,a1 0,08 0,25 0,31 0,16 0,13

FezO3 9,64 5,5 6,57 13,15 10,4s 9,42 9'69 10,01 10,34 10,32 10,45 8'29 a'57

LOI 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 0,9 1,0 0,7 0,9 1,4 0,9 1,4 0,8

{Na,O+KrO) 3,g7 4,57 4,22 4,16 3,53 2,53 3,69 4,4s 4,52 4,39 4 4,24 3,98

À4ALt 5,56 2,4A 3,20 6,05 5,69 7,17 6,19 5,02 4,79 5,81 4,12 5'66 5'19

Fe 0,65 a,7'¿ a,75 0,74 0,49 0,53 0,s3 0,60 0,60 0,62 0,68 o'59 0'60

I Mc 0,3s 0,28 0,25 A,26 0,51 0,41 0,41 0,40 0,40 0'38 0,32 O'41 0'40

tAsT 1,,26 L,43 1,39 !,21 0,94 \,57 1,11 1,18 1'15 1,7-3 1,32 1,06 7'l\

¡A5 P 3,1ß 2,77 2,gO 3,A4 2,s1 5,25 3'AO 2,17 2,69 3'1A 3'06 2,51 115

Âù 35,4 4o,ll 46 1A,g 56,6 22,7 47,7 76'3 86,6 77'7 34,5 35,2 26,r

st 25ti,5 318 339,6 354 193,6 372,6 43\,9 372,3 345,2 387,5 358'3 369,9 357,9

B2 399 s68 469 779 370 264 488 371 408 413 16s 365 291',

.1.( ,tt,tIL t i:,t\'it't It(IIt'):t 'tI¡t tt t \it tttltttttttt tt

ô q o I 0.9 0.4 0.8 2.2 2,7 1,4 1,3 0,4 0,3

f 30,7 2A,2 29,7 39,2 4O,Z \\] 25,3 19,9 2O,l 32'3 22'5 24,2 32

zt 60,1 233,9 213,3 175,5 63,8 7!,1 118,6 109,9 180,6 1\7,7 105,7 129'4 96'1

Ht 1 5,6 1,5 5 1,6 \,7 3,4 3,r 3,2 4,9 2,6 3,3 2'6

Nb 7,5 1.'1,2 11,1 17,? 1,5 3,6 6,! 1,6 9 14'1 17 54 6,1

râ 0,3 A,2 0,4 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3 0,6 0,6 L'A O,L O,)

rh 0,6 0,2 1,3 1,8 A,4 O,2 0,6 0,3 0,5 0,8 0,8 1 1'1,

u 0,2 0,4 0,9 0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,5 O'4 0,6 4,4 0,3

La 15,9 !2,6 !4,7 22,6 9,6 11 19,2 9,4 9,5 18,6 11,3 18,4 21'A

ce 47,8 31,9 38,9 62,7 29,7 23,1 43,5 20,2 22,2 4a,4 30,3 43,2 54,2

Pr 6,68 4,59 5,45 8,06 4,54 ),a 5,67 2,94 3,14 6,47 4,31 s,64 1'16

Nd 29,4 22 23,7 37,2 2!,7 \2,4 25 14,3 14,8 27,6 21' 22'8 30,8

sm 6,65 6,29 5,87 7,97 5,76 2,73 4,a5 3,81 4,77 6 5'47 5,45 /,32

fu 1,54 1,27 1,56 2,Ol 1,06 1,05 :L,AL I,4l 1,42 1,63 1,4 1,69 1"76

cd 6,18 6,15 5,91 7,92 6,47 2,L5 4,7t 3,79 4,1 5,13 5,37 4,97 6'43

Tb 1 1,,!1 0,96 L,32 1,19 O,3s 0,81 A,67 A,7? 0,98 0,85 0,84 1,08

ÞV 5,56 5,76 5,5? ?,6 7,AA 1,94 4,34 3,61 A,O3 5,41 4,47 4'63 6'06

Hø \,!7 1,14 1,08 1,6 1,42 0,41 0,95 0,11 0,81 1,18 0,85 0,89 1,18

Er 3,19 3,02 3,17 4,43 4 1,1? 2,74 2,Ia 2,32 3,4 2,31, 2'5 1'24

rm 0,5 a,42 0,44 0,65 0,61 0,18 0,38 0,31 0,33 O,4A 0,3 0,35 0,49

yb 3,05 2,3a 2,77 3,92 3,A4 1,29 2,4 2,06 2,Ol 3,11 \,94 2,3 2,78

Lu 0,44 0,33 a,4 0,59 0,56 0,18 0,37 0,3 0,31 0,46 0,21 0,33 4,42

7) t 14c, 148 226 209 \r2 106

o,I4 0,13 0,14 0,05 A,29 0,06 0,11 0,20 0,25 O,19 0,10 0,10 0,07

3,51 3,5? 3,58 3,89 1,69 5,75 5,39 3,08 3,09 4,03 3,93 5,39 5,29

2,39 2,OO 2,5O 2,A4 \,67 4,93 3,96 2,41 2,28 3,10 2,O7 3,38 2,98

s3 141 0.90 1.18 1.05 0.85

'l'abclâ I (cont). Químicrì de Ìoch¡ total dc âmostr'âs lcprcscDtâti\,âs dos grâritóidcs pr¿-sin colisionâis

dâ rogião dc govor.Dâdor Vâl¿ld{l cs. Vâlorcs dc óxidos mâioros oslão c¡rr poÌcc¡rtagctts, c olcrltctttos
frâços onr pplll.

'1lln lt,lurino Strún': llo ju.s I)i\\d ltt\'tí ' ¡t tll'.\ttúJt, -ó8-



3 C o t tt l.c: r i z u ç tì o ¡t t: / ro g rti f ì t: u e gc o t7 t t i r t t i c t t

unidãde Rochas máficâs com ortopiroxên¡o cãttlé¡a

Amostra AR- 11944 12034 12044 1234 277 599 705 717 747 783 78f 788 985

Granilo Granod Ton Granod Grânito Ton Ton Granod Grânôd

sio,

MnO

Mgo

CâO

Naro

(.o

llo,

LOt

(Na¡0+(?o)

MATI

¡l Mt

tas I

S¡

Cs

Zt

Hf

Th

U

Nd

E!

Er

50,65 48,55 50,98 52,

14,74 \9,25 16,04 I

0,15 0,15 0,16

4,74 3,48 8,52

9,27 8 10,01 8,81

3,18 3,61 2,12 3,

1.9 2.52 1.33 I

1,07 2,33 1,05 1,01

a,23 0,66 0,19 0,

10.06 71.45 9.6 8.

5,08 6,13 3,45 4,

4,19 7,A1 6,56

0,68 0,77 0,53

o.3z 0.23 4.47

1,19 1,21 1.14 1

66,7 80,11

424,9 443,1,

503 1102

50

265

381

I0.6 1.1

52 45,4 23,1 39,

105,2 12/,2 91.6 17G.

3,4 8,5 3

I1,8 24,7 8,3 12

70,36 68,3 69,86 67,56 12,24 63,83 65,84 66,44 68,91

14,37 15,46 15,48 15,2 14,23 17,07 16,42 \6,24 15,6

0,06 o,o7 0,06 0,08 0,05 0,09 0,09 0,09 0,08

1,06 7,25 0,98 1,51 O,)A 2,12 1,61 1,51 1,13

),3 4,12 3,95 3,43 2,67 4,a2 4,69 4,59 3,4

2,03 2,11 2,A2 3,08 2,A3 7,1 2,95 3,13 3,34

5,83 2,74 2,61 3,56 4,13 2,5a 2,25 2,2 2,47

0,38 0,52 0,38 0,6 4,29 0,73 0,62 0,6 0,46

0,11 0,15 0,13 0,11 0,11 0,19 0,16 0,16 0,13

3,49 4,6 3,66 4,A1 2,6A 5,88 5,36 5,03 4,4A

0,6 0,9

7,86 5,51 5,49 6,64 6,96 5,28 5,2 5,33 5,81

5,56 1,39 -t,54 -3,21 -4,29 -0,46 -0,51 ,A,74 -2,47

4,71 0,79 0,79 0,/6 A,77 0,74 0,77 A,77 0,80

0,23 0,21, 4,21 4,24 O,23 0,27 0,23 0,23 0,20

7,22 1,31 1,39 1,26 \,23 1,47 1,42 1,39 1,39

1.5ú 2.36 2.25 2.76 1.91

1,56,4 93,8 101 130 143,5 113,6 105,5 1A4,2 1121,9

141,,7 747,1, 184,7 \67,1 131,6 2t4,A 199 191,4 774

1503 634 527 613 336 524 284 330 165

a,G 1,4 0,5

1,6 4 ),,9

0,3 0,6 4,7

2/,7 43,6 14,7

77,3 107,3 32,8

9,78 73,76 4,A1.

tA,a 20,9 24,6 36,5 I5,1 27,2 26,7 2.9,3 33

147 190,9 113,5 196,1 737,3 232,9 777,9 188,9 205,8

5 5,8 4,6 5,4 4 5,6 4,6 4,6 5,8

9,2 11,8 10 11,5 7,1 13,4 tS 12,3 11,6

0,8 0,1 0,6 0,9 1 0,7 1,3 1 1,1

1,3,2 9 11,4 12,4 12,2 12 8,6 11,6 !0,9

1,6 1,3 2,1 1,9 2,1 7,4 1,7 1,4 2,5

29,3 35,8 35,1 37,3 24,2 42,2 34,5 35,9 32,3

63,9 75,3 73,7 82,8 52,3 89,8 69,2 15,3 66,s

6,9 4,41 8,37 9,53 5,88 10,14 7,A2 8,55 7,86

25,2 32,5 34,7 37 22 37,3 29,7 32,7 29,3

4,15 5,65 6,03 7,08 4,19 6,44 5,29 6,29 6,08

1,06 1,32 1,34 1,16 0,83 1,45 I,2A 1,23 1,19

2,99 4,64 4,89 6,26 3,14 5,66 4,57 5,71 5,41

o,Aa 0,71 0,8 1,,1,2 0,51 0,83 0,81 0,94 0,98

2,53 3,86 4,22 6,48 2,66 4,74 4,59 5,12 5,35

0,53 0,15 0,87 \,26 0,51 0,81 0,9 r,O4 1,13

7,42 2,22 2,52 3,14 1,46 2,08 2,47 2,85 3,23

o,24 0,31 0,37 0,56 0,26 O,29 0,4 O,42 0,5

1,71 2,08 2,37 3,46 1,62 1,87 2,3 2,61 3,r5

o,29 0,29 0,35 0,53 0,25 0,29 0,34 0,4 0,49

65 
'5 

67 83 46 lO1 A4 7A 6)

44,1 60,4 16,3 46,

10.5 12.26 3.1

7,92 2.2a 1.1 1

10,n1 L1,22 1,93

1,7 1,64 0,69 1,3

14,02 8,36 4,09 1,

1,95 1,,67 0,86 1.,

s,63 4,5s 2,28 4,

0,76 0,65 0,34

4.92 4.O4 2.26

0,13 0,56 0,34 0,5

?oo 235 1ql

0.16 0.11 0.19 0.

3,80 t,2A 4,39

2,64 3,56 3,97 4,51

0,86 0,50 0,55 0,78 1,09 0,53 0,53 0,54 Q,tO

t1,ss 11,60 9,98 7,27 1A,A7 15,21 10,11 9,27 6,91

7,06 6,34 5,82 5,27 5,74 6,17 6,52 5,71 5,31

'I'âbclâ I (cout). Quínlicâ dc rochî totâl dc ârÌostrâs rcDrcscnfAtir,Âs dos gr'âlritóidcs lr¡ é-sin colisionais
dâ rcgião dc goverlrâdor Vâl¡rdâr'os. Vâlorcs do ¿rx¡dos ml¡iorcs cstâo cm polcenlâgcns, c clc¡ncrìtos

l¡aços cllì ppDr.

.!ll¡t À,1¿t int ,\tttit t'-- lloju.s l)i,s.tu1 tt ltio t.l <' l,lL',vl n t tlo -69
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Amostra AR- 1o1o 1o1oa !ol7 7047 1160 1166 L245 8s3 968

Ion Granod Ton Granod Gr¿nito fon Granito Ton Granod Ton Ton Ton

65.59 67.15 66.35 69,5s -t7,49 67,51 69,71 59,15 72,22 64,6 69'9 69,58

16,35 76,32 !6,11 1,3,87 15,14 16,8 !5,21 71,23 14,62 16,58 15,44 rs,31

o,14 0,1 0,08 0,13 0,06 0,05

L,74 1,46 1,6 2,43 O,4l 1,I7

4,6 4,63 4,88 2,A4 2,64 5,19

2,75 2,A7 2,64 2,53 3,2r 3,08

2,IS 1,9 2,Or 2,56 3,77 l,S7

0,69 0,61 A,67 0,7r O,3s O,sz

0,18 O,17 A,r7 0,03 0,19 O,14

5,a1 4,79 5,4A 5,76 2,73 3,96

o,o1 0,72 0,o4 0,47 0,03 0,o1

1,11 3,11 0,5 1,98 1,08 1,11

3,32 6,19 3,01 4,69 2,42 3,15

2,92 2,2r 2,96 2,73 3,17 2,a7

3,75 ?,06 3.a5 2,69 3,38 2,45

0,43 1,01 0,28 O,71, O,4 O,42

o,12 O,2 0,11 0,26 O,Zl 0,12

3.88 8.11 2,8 5,69 3.56 3,44

sio,

Mño

Mgo

CãO

Naro

Kzo

Tio,

LOt

(Nâ,0+K,ol

i1 MC

IA5 T

IA5 P

Sr

Sa

Zt

HI

Nb

'fh

U

Nd

Sm

EU

Gd

Er

Lu

Rb/sr

o.7 0.8 1.0 1.2 0,3 a 07 07

4,9 4,11 4,65 5,09 6,98

-0,30 o,14 a,23 -2,65 -4,34

a,77 0,11 4,17 0,70 o,at

a,23 0,23 0,23 0,30 0,13

r,Aa 1,49 1,47 1,51 I,29

6,17 4,27 6,41 5,42 6,55 5,67

-2,a5 2,52 -3,4O -O,13 -3,13 "1.,9I

o,7a o,72 0,85 O,14 O,7l O,l7

a,22 0,28 0,15 0,26 O,23 0,23

I,34 7,43 t,29 r,42 1,35 1,38

4,65

o,54

o,77

a,23

1,46

2.39 2.41 2.47 1.99

95,5 83,3 92,3 \24,6 56 59,1 I23,r A4,6 110,8 110,1 194,3 98,1

245,4 26a,6 259 205,5 285,9 288,9 \46,1 212,2 191,2 779,9 720,5 277,7

396 29L 31L 620 227a 506 351 374 647 3l! 3lA 413

1 4.J 2.9 0.4 1,3 6,4

32,9 26,9 14,5 25,2 29,9 ],',t 1a,7 21,2 r3,9 7/,3 15,8 :I9,1

196 :i60,6 162,A 2).1,4 307,1 191,1. 147,2 :178 \49,3 223,4 152,1 144,7

5,6 4,5 4,a 6,6 7,7 4,8 4,1 5,1 4,1 6,1 4,G 5,3

1.L,5 10,3 1.O 1.7 1,1 9,1 9,5 11 8,3 1"1,9 19,9 :I1,8

o,1 a,] o,G r,r a,4 o,4 0,9 4,1 o,7 0,9 1 0,8

8,5 a2,a 7,4 9,5 33,2 L4,5 10,3 5,4 1O,1 5,9 9,3 12,4

0,9 :I 0,8 r 1,! A,4 1,5 L 4 1,1 1,2 1,8

39,5 45,1 2A,2 31,4 1A9,2 60,5 23,9 21,3 24,3 2O,A 27,9 39,9

7s,a 92,'t 59,2 64,1 259 137,3 sL,4 50,3 59 47,5 s3,4 a5,2

a,73 9,96 7,06 6,98 23,59 11,96 5,92 6,2a 6,55 4,91 6,32 9,1a

30,9 34,1 2A,6 25,7 86 38,8 23.7 27,5 23,8 18,8 25,3 34

4,8a 5,43 s,05 4,25 11,03 4,74 4,86 s,53 4,O\ 3,1 4,49 6,75

I,r2 1.,27 1,18 1,18 1,68 \,77 0,93 1,24 L,!1 r,2A O,A2 1,4

4,05 3,92 4,1r 3,43 6,23 2,5r 4 5,r1 2,74 3,33 3,5 5,11

o,]a 0,66 0,59 0,57 0,9 0,3s 0,64 0,85 0,46 0,s6 0,s1 0,82

4,99 4,I7 3,1 3,83 5,31 r,7 3,lr 4,89 2,49 2,4 2,67 3,A2

1,19 \ A,54 0,91 1,28 O,24 0,66 O,99 O,5Z O,51 O,49 4,7

4,O3 3,21 7,3 3,1 4,13 0,64 1,86 2,74 \,61 1,63 r,22 1,19

0,66 0,59 O,1l O,54 0,69 0,09 O,zit O,4 0,3 4,25 0,16 A,2l

4,47 3,95 1,03 3,91 4,55 0,61 I,67 2,52 2,06 1,55 0,86 1,61

o,72 0,61 O,74 O,Gz O,13 0,09 O,25 0,36 O,35 O,23 0,13 O,24

85 54 67 98 27 5! 40 136 40 86 47 52

0,39 0,31 0,36 0,61 0,20 0,20 0,44

5,96 l,1O 18,46 5,33 1.6,18 66,B7 9,65

8,09 a,31 5,58 7,39 9,90 72,16 4,92

o,17 0,84 0,79 0,94 0,62 1,O4 0,64

0,40 0,56 0,61 L,61, 4,46

5,lo 9,26 9,05 21,41 16,50

3,85 7,46 s,62 6,21 5,91

1.,A7 1,:t1 0.63 0.13

Tâbcla I (conf). Quû ica dc rocha to(âl dc âmostrâs ÌoPr.cscntâlivâs dos grâ itóidcs pró-sin colisionâis
dâ região dc govcr'lrâdor Vâl¡dâ¡es. V^lorcs dc óxidos nrfliol cs cstão onr pol.ccnfâgoDs, c clcmentos

trâços cln pl)m.

.111,'t illut u¡t .\tr,irL: l 4't.s / r.\.rr / r,/\1i,, 'l¿ ,\ li\lt ¿Ll, ¡ -70-
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3.2.2 Caracter¡zação I itogeoq u ímica.

Como ur¡ toclo, as al.ìlostras ar.ralisadas cobLcln um anrplo intervalo de sílica

(45%<SiO2<72%). Arnostras corn SiOz< 60o/c' são representadas priucípaltnente pelas

rocltas petrografrcamente delÌnidas cor.no lnáhcas corn ocorrôncia de ortopiroxênio e

pelas rochas dior'íticas e quartzo-dioríticas da Suíte Delribadinha. No intervalo de

Si02>60% posicionaur-se tonalitos (com anfibólio e biotita), granodioritos c granitos da

Suíte Derlibadinha, Tonalito Bom Jesus , c Suítc Galiléia (unidades São Vitol e

Galiléia).

Em diaglamas de classificação TAS, relacionando sílica (SiO2) com o tcor total

de álcalis (Na2O+1(2O), as rochas definidas rnodalmente corno tonalitos da Suíte

Derribadinha, geoqu irnicar.nente apresentan composiçõcs quc variaur desde o campo

dos dioritos até os quartzo diolitos; os biotita tonalitos da unìdade Born Jesus

gcoquirnicarlente são predorninanlemelte qualtzo dioritos, assirn conto a uraiot palte cle

anlostras tonalíticas e gr:a noclior'ítica s das unidades São Vitor e Galìléia. Arnostras

glanodioríticas e glaníticas da Suíte Deribadinha e das unidades São Vitor e Galiléia

ocupaln o campo dos granitos. Nos campos dos gabros, posicionam-se prinoipalmente

as lochas rnáfrcas com ocorrência de piloxênio, petrografioarrente classificadas como

gabros e quartzo-gabros (Figura 20)

Da colnpalação da classificação moclal e geoquilíca, obscrva-se que uo geral há

uma relativa coincidência, sendo rnais maroada nos extremos máficos (gabros) e félsicos

(granitos); ellquanto que as rochas de composição urodal tonalítica e granodiorítica

ficam nos carnpos intermediários, isto potque no diaglarna TAS as valiações no teor

cálcio, prcscntc cm plagioclásios não ó tornado em considcração.

.1Il,'t ltIut tu,t,1rr,írr': /lr,7,i r l)i,t.tcrluçtio tlr il,l c.s I ro tl<t 7l-



3.Caraterização petrogra.fica e geoquímica

14 Nepheline-
Syenite
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GI
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a
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-Diorite

Etj

55
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Legenda

Unidade
o Derribadinha

o Bom Jesus o
. Máf com Opx o

Classificação modal

Såo Vitor

Galiléia

o Gabro/diorito

',) Qtz-gabro/QÞ-diorito

o Tonalito

¿ Granodiorito

v Granito

ø Enclave

Figura 20. Diagrama de classificação gcoquímica para rochas plutônicas (Segundo Cox et al,, 1978),

As amostras da Suíte Derribaclinha apresentam valores elevaclos do Ínclice cle

Peralcalinidade IASp (AlzO¡/l',lazO+K2O molar), situando-se entre 2,0 e 3,0. Com

relação ao Índice cle Saturação dc Alumínio Total IASI (AlzO¡/CaO+NazO+K2O molar)

amostras dioríticas a tonalíticas com anfibólio têm valores entre 0,8 e 0,2, ftcando no

campo mctaluminoso (Figura 2lA). Amostras tonaliticas com biotita são fracamente

peraluminosas com lASr <1,5. O caráter peraluminoso é igualmente observado para as

unidades São Vitor e Galiléia, oom variações importantes no índice lASp (-l ,5 a -2,5),

configurando uma corrolação negativa com o aumento dc sílica (ver comportamcnto dc

NazO+KzO vs SiOz na Figura. 22). Os dados ressaltam também as características

francamente meta-aluminosas das rochas máficas corn ortopiroxônio com índices lASr

Alba Marina Suárez Rojas D is.sertação de M est rodo '7)



1,Cat alcrixtç:äo ¡tcl rrtgtt.ifir:tt e geoqtritnicrt

enlre 0,6 e 0,8 associados coln altos índices IASp entro 2,5 c 3,5; corlfrastando com o

caráter peralunrinosos do Tonalito Lìorn Jesus (IAS1 entre 1,2 e 1,6) (Figura 21.4). A

donrinância de hornblenda, minerâl cálcico rxoderadal1lcnto aluninoso nas rochas

rnáficas eur contl'aste corl a ocorrência de granada e por vczes silillanita no Tonalito

Bom Jesus l'efletem o carátel marcadamente distinto destas unidadcs.

No diagrama quc lelaciona Sioz com o íridice de alcalinidade MALI

(Na2O+I(2O-CaO), todas as aÍnostras apresentam afinidade cálcica, corn ligeira

tendência para valiaçõcs oálcio-aloalinas eln algurnas arllostras das unidades Galiléia e

São Vitor, notadamente nos telmos lnais evoluídos (Figuta 2lB). Amostras do Tonalito

Bor.n Jesus exibeni afìnidade cálcio-alcalina lelacionada âo rnenor conteirdo de CaO

subtlaído dos álcalis (vcl cornportarncnto de CaO vs SiOz na lrigura. 22), sendo

proporcionahnente maiol para as anlostras mais prirrritivas. Os baixos teores de cálcio

nesta unidade podem ser atribuídos à ausêr.rcia de horr.rblenda. O carátcr csscncialurcnte

cálcico do conjur.rto gelal é relacionado à pledorninância dc plagioclásio soble o

feldspato potássico. Assim, as anlostLas granodioríticas e graníticas com t.naior contcúdo

de feldspato tendern ao campo cálcio-aloalina. (Figula 218)

Segundo o diagrarna de discrìminação dos catlpos ferroso (/ërroan) e

nragnesiano proposto por Frost et al. (2001), as difetentes fácies da Suíte Derribadinha,

as unidades São Vitor c Galitéia são siurilares, ocupando a região próxirna à linha

divisór'ia com o carnpo lertoso (.fetoary'.As amostras do Tonalito Bom Jesus afastam-

se do grupo pâra um carátet levemeute urais tnagnesiauo, porém uos diagr:auras de

Harker obsewa-se que tanto FeO como MgO apresentatì'ì teores utrr pouco maiot'es do

que as amostrâs coln grau sin.rilal dc difcrcnciação (Ver Figura 22), o qte pocle cstar

relacionado à presença da granada tica em F-e e Mg nesta unidade. As aLlostras rnais

prin.ritivas, colrespondentes às tochas lnáltcas com ortopiroxônio (45<SiO2<60) têm um

caráter francarnente magnesiano. Nelas o conteitdo de MgO ó lnarcadamente maiot qlte

o conjunto todo, r'cfletindo a uaior proporção n-rodal de n.rincralogia rnáfica (Figula

21.C).

A evolução no que sc tefcre à variação do conteúdo de ferro, nlagtrésio e álcalis,

é nrais beln evidenciada no diagtat.na AFM dc h'vine & Baragat (1971). Amosttas

gabro/diot'íticas das t'ochas lìláfìcas conl ocot't'ôncia de ortopiroxônio tnautéln tcotes

baixos cm álcalis enquanto o teol de feLLo aumcuta até atingil ulrr limiar ou pouto de

'I l lxr A,l tt ritt o Srtti rc: llo i o.r l.> i.\ t e ¡ 1| \:(i o (1. lt!a.\Ir((lo - 7.1 -
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inflexão, após do qual, as ¡ochas das outlas unidades definem uma tendência de

âurnento no teor de álcalis enquanto a razão FeO/MgO é praticatnente constaute (Figura

2tD). Com isto pode-se dizer que as rochas máficas menos diferenciadas evoluem

segunclo uma tendênoia similar à série toleítioa, oom inioial enriquecimento em Þ-e e

oristalização de minerais máficos rioos em Mg, enquanto que as rochas mais

difelenoiadas (Suíte Derribadinha, Tonalito Bom Jcsus e Suíte Galiléia) evoluetn

segundo uma tendênoia similar às roohas cálcio-alcaliras, com cristalização conjunta de

máficos de Mg e l'e.

tt. 
B 

^r 
c^r.rNA

q " 
^i'l',.'9¡55'n' 

.'^'
q , t, (-\u r\'"
:"-- ,""tsá @

a

c^r.clc^

"d€4¿:s-- : ¿d¿qûíË" '

Unldade
o [4ál com Opx

o Deribâdinha o São Vílor

o 8om Jesus o Gslilèiå
O Otz'g3bro/Qtz-dio¡ilo o Granito

r,! I;nclave

Legenda

Êr Gãbro/diorílo
Class¡ficação modal

l'¡gur'â 21. D¡âglamas dc cl¡rssificîção composicionâl pàrâ grâllitos; 1\: i di(c d( Sr¡tt¡t iìçño dc.
Ahr¡¡riù¿r; Iì: Iudicc dc âlc¡rlirridâdc nlod¡ficr¡do (l\'lALl); C: Di¡gr'îmâ (lc clâssifìclçño sét'ic ¡.crlosr

(Grânilos tipo A)-Mâgncsiana (Grâni1os cordilhcrr os),Frost et ftl (2001), Dt Diâgraûâ 
^f'M 

(1, rir¡¿ &
Barugû,1971),'Ãsscfasmostra¡nâst0ndônciâsovolu{ivsstolcíticâccálcio-âlcàliÌtà.

Alba Marinø SLtcircz Roja,t Disserloç:ão da Mes lrado -74-



3. (ir t tt te r i :u ç' ä o ¡ t e l rc grri l i t: tt e gttt rT t r í n t i r t r

3.2.3. Geoquímica de elementos maiores.

Eur diagrarnas Harker usando sílica (SiO) como índice de diferenciação,

observou-sc que as corlcentrações clos óxidos de elementos lnaiores definenr tendôncias

de variação negativa berl rlalcadas para Al2O:, TiOz, CaO, MgO, FeO, MnO, P2O5, na

Suítes Dertibadillha e Galiléia. As arnostlas do Tonalito Born Jesus acompanhar.n as

tcndôncias, porérn se deslocam levemente. As roohas máficas corl ortopiroxênio só sc

aliliham nas tendôncias de I,'eO e CaO, mas nos oìitlos óxidos apresentam fbrte

d ispersão.

Os álcalis, se vistos individuahlente, exibeni esparsâs tendências positivas.

Ent|etanto, plotando-se conjuntamente Na2O I I(2O, a tendência do conjunto ao

aìirl.ìento do teol de álcalis com diferenciação é mais nítida. Arnostras das rochas

tnáltoas com or:topiloxênio se dispersam para valoles mais elevados de álcalis.

A marcada correlação entre os difercntes óxidos e o gran de difelenciação en.r

sílica pala as alnostras das Suítes Dellibadinha e Caliléia e o Tonalito Bom.lesus é

conoordanfe corn difelenciação por cr:istalização fracionada. Assir.r.r, por exernplo, a

queda de CaO é r'elacionada ao h-acionamento dc plagioclásio desdc os estágios iniciais

de evolução, enquânto o aulnento não linear de álcalis llos estágios fillais de

difelcnciação sugelem relevâûcia ûa cristalizagão de feldspato potássico.

Falta de corrposiçõcs corn teor de sílica entre 52,5 e 59,15o/o pode indical un]

gap cornposicional de caráter genótico, ou lÌìesr.rlo, podem não ter-se coletado artostras

neste intel'valo embora a quantidacle de amostras tenha sido considerável.

l lbt AlLtrinu Strirc: llojt.s I ) t s :rrl rt5,ì t J t,l I t.tt r, d,'
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Figura22, Diagrnmas de Harker (1909) cm Rollìnson (1993) mostrando variações entre sílica e óxidos
maiores para âs amostras do lonalito Bom Jesus, Derribadinha, São Vitor, Galiléia e rochas máficas

conr ocorrôncia dc ortopiroxênio.
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3.2.4.Comportamento dos elementos menores.

. Diogramds m u ltie le mento res

Diagr:amas rnultielernentos nomalizados para o manto primitivo (McDonough

& Sun, 1995) (Figura 23) mostl'aÍì.ì dc forma geral, perfis n.ruito similales par:a todas as

seis unidades. As caracter'ísticas mais malcantes são o enliquecimento em elerlentos

inoonrpatíveis do glupo dos LII. (l,arge lon Lithophilc) e en'r contraste, o

empobrecinento dos elementos conrpatíveis grupo dos I{F-S (Iìigh Field Strengtli).

Diagranias Ilatker rnostram a errolução destes clcmentos scguudo aumento do conteúdo

dc sílica Coltudo, obscrva-se uma ampla dispelsão e, portanto não é evidento uma

tendência de evolnção (Figula 24).

Cs, e Rb âpresentan.ì anomalias positivas de amplitude vatiável pafa as amoshas

da Suí1e Der-r'ibadinlia, os Tonalitos Born Jesus, c a Suíte Galiléia. As valiações destes

elementos têm couelação positiva oom o aurrento cle sílioa (Figura 24).

O lla não exibe anornalia positiva evidcnte dcvido aos uraioles teoles dos

elementos adjacentes (Rb e Th) (Figula 23). A cotrelação corn âumento de sílica não

exibe tendência ncnhur.na, a exceção de algurnas amostras do Tonalito Bot'n Jesus

(Figura 24).

Todas as unidades apresentarr depleções em Sr. Com o autnento da

diferenciação obsetva-se que o conteúdo de Sr diminuì. Para as amostlas da Suíte

Derribadinl-ra e a unidade São Vitor há arnpla clispersão e tendência de cmpobtecitnento

aparentemente rnais forte do que pata os Tonalitos Botl Jesus e a unidade Galiléia

(F'igLna 24),
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Figura 23 Diagramas spider multielementos dos granltoides da reg¡ao do vale do rio Doce normalizado
para o manto primitivo de McDonough & Sun (1995).

Da relação dos elementos LIL com o aumento de sílica, observa-se para as

rochas máficas com ortopiroxênio ampla dispersão sem se expor tendências de

fracionamento dentro da própria unidade (Figura24).

a
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Figura 24.Diagramas de Harker (1909, em Rollínson, 1993) indicando as variaçõcs doe elementos LIL
com o âumento de sílica. de SiO2.

O particionamento dos elementos LIL é controlado, sobretudo, pelo efeito da

cristalização fracionada dos principais silicatos, particularmente micas e feldspatos

(Icenhower e London, 1996). Sr pode substituir Ca no plagioclásio ou K no feldspato

potássico; no entanto o forte empobrecimento do Sr com o aumento da sílica (Figura

24) é similar ao padrão de empobrecimento exibido pelo Ca (Figura 22). O aumento da

razão Rb/Sr é também indicativa clo fracionamento do Sr com a cristalização do

plagioclásio (Figura 25). O Rb substitui K em feldspato potássico ou biotita, no entanto

a correlação positiva com sílica (Figura 24) pode rcfletir o caráter compatível com a

cristalização do feldspato. A ausência de uma correlação clara do Ba com o aumento da

diferenciação cm sílica (Figura 24), ou em relação com K (Figura 25), pode indicar que

a ooncentração deste elemento não é amplamente controlada pelo feldspato potássico e

possivelmente sim pela biotita.
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lìigr¡ra 25. Iìazõcs dc elolncùtos traços (le sig¡rificaù) Do larl¡ciorÌârncnto do silicak,$.

Dentre os elementos do grupo dos HFS (High Field Strength Elements),

Ta, Nb e Ti apresentam-se <:mpobrecidos nos perfis cle todas as unidades.

Observa-se ainda empobrecimento dc Th nas roohas máfiças oom ortopiroxênio c

ria Suíte l)erribadinha e de Zr e Hf nas roohas trráfioas o na amostra dc enclave

rnáfico lico em minerais do grupo do cpid<rto cla Suíte Derridadinha (Alì 1240)

(Figura 23).

Ern relagão ao grau de difelenoiação em sílica, Ta, Nb, Zr e I-lf não exibom

correlações significatívas, o que pode inciicar uma fonte quimicamenfe

empobrecida nesses elementos (Figura 26 ).
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Figura 26. Diagramas de Harker dos elementos HFS com anomalias negativas quc exibcm variações
pouco significativas com o âumento de sílica.

Th apresenta correlação positiva linear com o aumento de sílica. Assim,

nas rochas máficas com ortopiroxênio observa-se franca anomalia negativa cle

amplitude variável. Já na Suíte Derribadinha é menos evidente e no tonalito Bom

Jesus e na Suíte Galiléia a anomalia torna-se positiva. Este elemento pode ser

retido em alanita, mineral freqüente nas rochas mais diferenciadas (Figura 27).

A correlação clo Ti é linearmcnte negativa com o aumento de sílica para

todas as unidades, à exceção das rochas máficas com ortopiroxênio(Figrtra 22).

Este elemento é influenciado pelo fracionamento de óxidos de Fe-Ti (magnetita c

ilmenita) ou por fases acessórias como titanita ou rutilo. A compatibilidade do V é

similar à do Ti frente ao fracionamcnto dos óxidos de Fe e Ti. A similaridade

exibida por estes dos elcmcntos com a difercnciação de sílica (Figura 27) indica
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que a cristalização de ilmenita e/ou magnetita controla o empobrecimento de Ti e

V.
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Figura 27.Razões de elementos trâços HFE de significado no particionamento de Alanita e óxidos de
Fe-Ti.
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o Elementos terrds rords (ETR).

Em Diagramas normalizados pelo condrito (Boynton, 1984) (Figura 28), a

grande maioria clas amostras exibe anomalias negativas cle Eu, cle intensidades

variáveis, em perfis moderadamente empobrecidos em ETRP (Elementos terras raras

pesados). Os valores das razões citaclas abaixo estão alistados na Tabela l.

---.,:-€:<'__
-=æã-- -:-\-

Unldadð

a Dorribâdtrrha

a Bom Josus

a Máf mm Opx

o Såo Vrlor

a GâÌléiB

Legondå

Claaslllcaçåo modal

o Gabro/d0nto

O Olzgabroiolz-dþtrto
o fonålilo
a Granodiorilo
O Granilo

Enclave

&ñOtkErlñYbtú

Figura 28. Padrões ETR dos granitóides da regioa do vale do Rio Doce normalizados pelo condrito dc
Boynton (1984)

Amostras da Suíte Derribadinha apresentam razões (LalYb)N (Valores

normalizados pelo condrito) amplamente variáveis. Contudo, a maioria das amostras

situa-se no intervalo entre 3 e 20, e as anomalias de Eu são pouco expressivas

(0,7<Eu/Ert*<1,2). Quatro amostras, de composição granodiorítica (AR I 164- ARI 193-

ARI195) e tonalítica (ARl 157), apresentam razões ainda maiores de (LalYb)¡ e

ft €c
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anomâlias positivas de Eu. Estas amostras exibem bandamenlo composicional, produto

cle deformação no estaclo sólido. Da oorrelação com sílica observa-se que amostras mais

diferenciadas são mais empobrecidas em ETRP (Figura 29)
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l¡igurâ 29. Vâriaçõcs d0 r'azõcs d0 clom0ntos de tcÌr¡s Ì ârâs importântes.

No Tonalito Bom Jesus, as razões (LalYb)¡ são baixas e homogênoâs, situando-

se entre 3 e T,Anomalias de Eu são também muito sirnilales, eül torno tle 0,7. Observa-

se tarnbér¡ corrolâção positivâ oorn o ar¡ûrcnto da diferenoiação dr: sílica (Figura 28).

As roohas máfioas oom oltopiroxênio apresentam valoles de (LalYb)r entle 3 e

ll,não havcndo correlação corrr o aunlento de sílica.Contudo, são os valores mais baixos

do conjunto gelal (F-igura 29 ), Anomalias dc Eu são pouoo pronunoiadas, onde três

aurostras de gabros colìl aeamalnonto de porções outnuláticas de plagioclásio

(AR I 162C-ARl l88A e ARI I 881ì) aplesenlam anon.ìâlias positivâs de Eu.

Denlre as an'ìostras da Suíte Galiléia, as da unidade São Vitor apresentam as

lazões mais variávcis (6<(LalY b)N<67). Conludo, a maioria têm valorcs menores a 20.

Anornalias lìegativas de Eu são pouco pronunciadas (0,6<llu/lìu*< I ,l l), onde três

amostr'âs não cxibern anoÍìrâliâ. Na unidadc Galiléia os valores de (LalYbh, são

All¡a Marin¿ ,Suúrez lìuj,rs l) i.\sc rl a|d, ) d c M c.t I rc ¿o -84-
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de positiva de (LalYb)¡ lnelhol dcfinida para âs amostlas da unidade Bom Jesus (Figura

2e).

Como urn todo, observa-se da r:elação do fì'acionanrento de ETRL (Elementos cle

terras ralas leves) (razão (LalSrn)¡) com a diferenciação eln sílica, que há um aumento

lineal melllor definido pelas anlostras da Suíte Derribadinha, do Tonalito Boln Jesus e

da unidade São Vitor. O empobrecimento dos ETRP (razão (LalYb)¡) em relação ao

euriquecirnento ern ETRLmostra tênue corlelação positiva para a nraioria das amostlas,

alias as alìÌostras mais empobrecidas ern IITRP ten altos valol es de LITRL. Pala a

melhol visualizâção destas l'el¿ìções suplir.niran-se dos gráficos amostras (AR I I 57-

ARl164b-ARl166) corn altíssir.nos valores de fracionamento, muito eurbora cita-so que

a interpretação dos gr-áficos é similar (Figura 29). Com a dife::elciação em sílica as

anomalias dc Eu não dcñnem urna colrelação clara, onde nota-se ampla dispersão tras

roclias máfrcas corn ortopiloxênio e espalsa tendência pala anonralias llìaioros rìâs

lochas mais difelenoiaclas.

3.3. Considerações petrológicas

A combinação de assinaturas de elementos maioles das rochas rnál'rcas com

ooolrência de ortopiroxênio, Derribadinha, São Vitol' c Galiléia, (rnagncsianas,

rnetalurninosas e cálcioas a cálcio-a lcalinas) ó sirnilar'às associações desclitas por Frost

et al (2001) para batólitos cordilheranos com origern associado à aporte n.rantélico.

Chappel e White (200I) descreveln o lnesmo coûunto de assinaturas corlo

rnagrnatisrno tipo-L Pol sua vez, alnostl as do Tonalito Bom Jesus, con car'áter'

peralutninoso e glanada na sua mineralogia, nas aincla magt'tcsianas e com assinatut'a dc

clcrncntos trâços fortcmclìte rclacionada com o conjunto gclal, poden.r indicar a

palticipação cle lochas ricas cln alumínio.

A variação cornposicional das amostlas das Suítes Derribadinha, Galiléia e o

Tonalito Bom Jesus descreve trends de difelcnciação beur dchnidos para os óxidos

naioles. Este colnportamento sugete a cristalização fiacionada de plagioclásio,

fcldspato potássico, biotita c anfibólio, óxidos de fen'o e titânio e apatila. O

fi'acionamento de CaO é concoldante com a cristalização de plagioclásio c holnblcnda,

ocorrcndo plagioclásios rnais cálcicos (Ana¡-An 55) c uraiot pt'oporção de hornblcnda nas

rochas mcnos diferenciadasl rnaiol teol de álcalis uas an'tostras rnais difercnciadas de

.llb A,lurinu Suúrc lìojqli I ) i.\.\ or t \.ri o d e l1 ¿,v t r t tl o -,15
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colllposição gl.ar]odiorítica e granítica relacioua-se com a cristâlização de feldspato

potássico; fracionarnento de FezO¡, MgO e TiO é compatível corn a cristalização de

óxidos de lerlo e titânio, tais como ilmenita uo 'lonalito Bom Jesus e

rìaguotita/titanolllagnetita nas ouhas ur.ridadcs, além de tninerais ferrouragnesiauos;

PzOs diminui ao incorporar-se à apatita. Alér¡ do fi'acionamento dos óxidos rnaiores, os

elementos t(aços sugel'cl.n talnbétn a clistalização fracionada dos silicatos c t.nicas conl

proccsso fundamental da evolução uragtnática dcstas unidades.

O padrão de distribuição dos elernclttos traços evidencia características comurs

pala as uniclacles estudadas; o selctivo entiqueciureuto de alguns LILE, ern particulat-

(Cs, Rb, I{, Ba) e a fotte depleção de HFSE ('Ia, Nb, Zr e Ti), são características

próprias de rochas associadas a arcos vulcâuicos. O enriquecitncuto em LILB é

atribuído ao lnetâssomatismo na região fonte do matìto pol'fluidos clerivados da ct'ost¿t

oceânica subductada, e a depleção em LlFSE é atribuída a vár'ios fätores, tais corno: i)

lusão parcial inteirsa no manto fonte, ii) r'etelção destes elemeutos em fases rcsiduais

acessór'ias, na fonte (i.e. rutilo, zir:oão, titanita), relisão de uura l'onte ernpobrecicla

(Pearce, 1984).

O diagrama Rb vs (Y+Nb) de Pearce et nl. (1984), os paros (Yl Nb) ou os

equivalentes (Yb+Ta) são os elementos que rnelhor discrirninarn a maiolia de tipos de

roclras granítica s de: i) ridge oceânico (ORG), ii) ir.rtlaplaca (WPG), e iii) de arco-

vLrlcânico e granitos sincolisionais; a valiável Rb no eixo das ordenadas separâ este

último campo. Os litotipos estudados têrn afinidade geoquír.nica com grar.ritóides de aroo

rnagmático, plotando na palte su¡relior do carlpo coln altos teolcs dc lìb (Figula 304).

Segundo os cstndos clc Förstcr t:t al.(1997), glanitos gerados em alcos rnagmáticos

continentais ou eln arcos imatulos (oceânicos) com transição pala ambientes

contincntais aprcscntanl este padr-ão de distlibuição.

No diaglama triangular Hf-Rb/lO-Ta*3 de Llallis et al.(1986), a separação entle:

i) granitos dc arco vulcânico c ii) granitos intraplaca c gclados cur ambientcs oolisionais

é essenciahnente dependentc da variação do teor de Ta; já a clisclirninação cntrc i)

granitos intra-placa, ii) tardi a pos-colisionais e iii) sin-colisionais ó delinida pcla

corÌcerìhação de Rb, Nesse diagr-an-ra as ¿ìr-nostras de todas as unidades caern no oalnpo

dc granitos dc arco vulcâníco (FiguLa 308).

llh't Ã l, triutt .\tt,ir,: ll,'1,t.t l.) i.\.te r I ( çtì o tl c ì\4 cs I r¡ d o ,\6 -
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Syn-COLG
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l¡l.
l.

Un¡dade
Derribaciinha

Bom Jesus , Sáo Vitor

Máf com Opx a Gahléia

Legenda

Classilicação modal
n Gabro/diorito ¿ Granociorito

) Qtz-gabroiotz'dionto t, Granito

r; Tonalito ¡o Enclave

Figura 30.Diagramas tle classilicação tcctônica baseados em ele¡ncntos trâço. a. Pearce et al. {l9ll4) b,
Harris ct al. (1986).

As rochas máficas com ocorrência de ortopiroxênio, apresentam

tendências de diferenciação para elementos maiores e traços distintas às

apresentadas pelo conjunto geral. No entanto, o padrão clos elementos traços

caracterizam uma fonte com caraoterísticas geoquímicas similares.

Alba Marina Suárez Rojas Di:;sartaç:ão de Mcstrodo -87



Ll..\'ltt(l/) t'.tttttltuitl tt l)ttt'lir rltt .1,1.\l t l)rltt)ttitttt,l

4. ESTUDO ESTRUTURAL A PARTIR DA

ASM E PETROTRAMA.

lntrodução.

Rochas granitóides tên.r sido descritas, frequcrtelnente, couro isottópicas, lì.ìas a

cxistôncia de urna rnârcante tendência direcional (Bouchez, 1997) pocle estar

relacionada oom a deformação ou sit.r.rplcsurcnte clevido ao fluxo tnagtnático, ctl

difelentes glaus de cristalização, como lesposta à acomodação dutante o alojamento

e/orr cfefolnração regional. (i.e. Patetson et a|.,1998)

Vigneresse et al. (1996) e Bar'troza & Belgantz (1998) definem lr'ês estágios

reológicos, que dependem da ploporção de cristais (<p) no magma. Observa-se que após

,p - 55% a viscosidade aumenta de rnaneira significativa, e em ç - 750lo o conjrurto

líquiclo-clistais cor¡porta-se conlo ulr.ì sólido, embora lião sc tetiha atingido o total cla

cristalização,

Obselvações micloestruturais peunitem difeleuciar tramas t.nagtláticas de

tlamas geladas no eslado sólido, Estas novas tramas podem oconei' palcial ou

pelvasivamente, chegando a rctrabalhar ou apagal as tranìas primárias. No erttanto, a

dilelenciação entre tramas tnaguráticas e aquelas getadas no estado sólido não são

facih.nente distinguíveis em intlusões sin-tcctôuicas, onde o progressivo resfriatnento na

presellça de um oampo tensional leva ao desenvolvimento cle estruturas no intervalo

nragmático-sóliclo.

As roclras granitóidcs do Dornínio Cet.rtral da Faixa Alaçuaí, abrangidas nesta

dissertação, apresentatn características est ttturais variadas, exibindo ora aparência

isotr'ópica, ora uma oricutação plefelencial. Esta orientação preferencial clcfinc ul'na

foliação de fluxo no estado n-ragrnático, que localmenle evolui para Lochas deforuradas

no cstado sólido com fcições características, tais colno: dcfortnação intla cristal iua,

rcoristalização e boudinagcn (ver seção 5,22)

Para elucidal as caractcrísticas cstrutulais de rochas glanílicas, a anisotropia de

suscelibilidade magnética (ASM) têm usada satisfatoriarnente e 1 vár'ios trabalhos como

1II¡tt ltltrino Stún': ll¿tit.v I t¡ \\L t l,t\1it),lr I lest 1 utl', ,9,9 -
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método iridireto no estudo da petrotl'ama (Boucl.rez et al, 1990, Benn ¿l al, 2001,

Archanjo et al, 2008, Raposo & Gaspal, 2009). De modo gercl, a ASM penlitc

tleterminar elemeûtos ostrntul'ais ¡rlanares primários ou secundários (acamadarnento,

clivageul e/ou foliação) e lineales (lineação rnineral) nr,r1'lt grupo significativo de rochas

de composições valiadas e distintos estados defonnaoionais (Tarling & Hrouda, 1993;

Borradajle & I-Ienry, 1997; Bouchez,2002), possibilitando urra ótima couelação entre o

elipsóide de defor-mação e o elipsóide de suscetibilidade magnética oncle Kr, é a dir:eção

de suscetibi[dade nragnótica rlinima, paralela ao pób da foliação tectônica, e a direção

de suscetibilidade magnética rnáxima, Kr, paralela à dircção da lineação rninelal e/ou de

estiralnonto.

4.L Fundamentos teóricos da anisotrop¡a de suscetibilidade

magnética.

Nos minerais magnéticos há basioarncnte clois tipos de magnctização: a

magnetização iuduzida e a magnetização de rernanência. A nragnetização lel¡anentc é

um t'egistro do carnpo magnético passado que atuou rÌo rnaterial, enquanto que a

rragnetizâção induzida é adquirida quando o rnaterial é exposto a um calnpo magnético.

Desta mancira, a magnetização induzida e o campo magnético indutor podenr estar

relacionados a nma propriedade física adimensional, a suscetibilidade rnagnética k, a

qual é calacterística de cada mineral e representa a medida da facilidade coÍn que urn

uralel'ial pode ser rnagnetizado, Em um mcio isotr'ópico, isto é, se o matelial é

homogêneo e isotr:ópico, k é urn escalal e há urna rclação linear entre M e l{ de tal

lòr'ura que :

Ondc M e II são rcspectivarnente, os vctorcs nragnetizacão e campo indulor-

(arnbos medidos ern A/rn)

A uraioria dos nrinerais são anisotr'ópicos, e rìresll1o os isotrópicos aproscntam

variações na rede clistalina, inclusões ou defeitos que Ievam a algum tipo de

anisotropia.

I I fu Ì\'lt ri r t rr .\ tú ra: lloj u.s D i.t.\ ¿1 i t'¡t t) tl ¿ 17 a'; I rr rl o -89-
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Num tneio iclealtleutc isotrópico k é um escalar, mas ua ntaioria dos casos, a

suscetibilidade u.ragnética varia segundo a direção do caurpo aplicado, assim as três

conlponentes principais e ortogonais entre si do tensor rnaguético resultante podetn set

repleseltadas pela equação:

if = i'r,,.{,'

Ontle M¡ é a magnetização na dileção i, e H¡ é o cat.upo iudtttot na direção.7 (l, 7

=1,2,3); e /.¡l Ltû1a matriz simétrica 3x3 de segunda ordem, clenominada teusot cle

susoctibilidadc (Nye, I 957).

Os teln.ros diagonais e sitnétricos do tensor lc¡¡ ( k12 k2 > /Ç defrncur a maguitude

c as clir-eções plincipais cla suscctibilidado magnética, ouja repteseutação espacial ó urr.r

elìpsóide clcnorninado de elipsóidc de anisotropia de suscetibilidâdc mâgnéticâ

(ASM). A founa do elìpsóidc de ASM varia de oblato kr : kz > k:, prolato k¡> kz: k: c

triaxial ou nentro k1 > kz > k:. A siuretria c o gratì cle ar.risotropia são clefinidos pelos

par'ârnctlos T e P postulados porJelinek (1981).

^ 
f,¡

/.â

- l: (hrfÀ: - Ir À¡)Il
' - 1(lnfi¡ -lrr k;)! l-1

QuandoPéigualalasuscetibilidadeéisotrópica,sendooelipsóidccsférico,a

medida que P aumenta o grar: de excentricidade do elipsóidc tarubéur auurenta. O

par'âmelro T dcsoreve elipsóides neutlos a oblalos quando vatia entt'e 0 e 1, e ueutt'os a

prolatos quando valia dc 0 a I. Valolcs próxit't'tos dc zcto descrevcm utn elípsóide oor.u

fonna neutra ou plano -linear'.

IIl.¡¡ lvhtrina Sutln,: llr¡ju.t I ) i.s.t etl n çti o d L' A,l L'.s l ru tl o -90-
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4.l.L Comportamento magnético dos minerais

. Comportamentodiomagnético.

Quando nrn campo magnétioo é aplicado ern um matelial díarnagr.rético, a

magnetização resultante é oposta ao can.ìpo aplicado. A suscetibilicfade cliamagnética

(lcd) tel.ì'r como caractel'ística un.ìa intensiclade muito baixa e negativa,

independentemente <1a tempelatLrla (Figura 31). A rnagnetização depende linearmente

c1o campo aplicado c se reduz a zero qnando este ó r'emovido.^KH 
F.

Iigutâ 31. Â. CornpoÌtâmenk¡ dos l¡ri¡r0r'âis diâlrrâg¡éficos sob t¡m cântpo iÙdut{}r Iì; l}i
Sr¡scctibilidâdc dianlâgnóticÍ k¿¿ ncgafir,â o indrpondcnfc da tcntpct.âtr¡¡â

O diamagnetisrno ó urna plopliedade geral de todos os rnatctiais, na qual

o r.novirncnto olbital dos elétlons, na pt'esença de um campo nagnético externo, se opõe

à dileção do carrpo. Colno sua suscetibilidadc ó rnuito baixa, ela é faoih.nente

soLrleposta pelos cornportarneÍìtos para e/ou ferrornagnético. São exemplos de minerais

diamagnéticos o quat:tzo, calcita, plagioclásio (oligoclásio) e a forster.ita, con valores da

ordern de -l x 10 
-s SI (Borladaile, 1988).

. Comportomentopardmognét¡co.

A suscctibilidadc paranragnólica (kp) c positiva (cn.r gelal entre l0-2 e l0-
a SI), constante e depende do campo indutor' (F-ig. 284). Ijrn ambos os casos (miner.ais

diamagnéticos e palarnagnéticos) o valol da nragnetização induzida (M) csta

diretameule relacionada com o valol do canrpo aplicado (l{), sendo (K), a

sLtscctibilidade, a oonstante dc ploporcionalidadc. Por outro lado, a suscetibilidadc

palamgnélioa é influenciada pela temperatura, apresentado unra diminuição corn o

aun.Ìer'ìto da tcnrpcraturâ quc obcdccc à Lei dc Culie-Wciss. (Figura 328)

lÌln Alnrina.\uritt- llo ia < I J i.:.: trt,tt ìt, t, 1, lt l, : l r¿, 1,, 9l
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ç
te =î=ã

onde T é a telÌìperatura absoluta, á é a constante de curie e c é utrra constante c

é característica do material. Esta climinuição de /c com o aumento cle T é um critério cle

i<ìe¡tifrcação cla contribuição cla suscctibilidade paramagnética à suscetibilidade total da

rocha.

lìigurA 32. Compor.tâmcnto dos miûerâis Iral.anragnóticos solt uut carnpo intluktr II; B: \¡ariação da

susccfibilidatlc pararnagDética k/, com â tcmÞcraturå.

Pararnagnetisrno é um fenôrneno estatistico. Quaudo uur ou lnais elétrons estãtr

clescmpar.elhados, o tnotncltto magnótico i csultante de uDr átotno ou íon não é tnaiS

zero. O rnolnento r.r.ragrético rcsultante podc se alinl.rar com um calllpo magnótioo.

Quando urn campo maguético é aplicado o alinhameuto caótico dos molnentos

nragnóticos é orientadola dircção do campo, isto é, a nagnetizaçíto é paralela âo câlllpo

indutol e, na ausôncia de caurpo indutor, se reduz a zet'o.

Vários n.rinerais nráficos foruradores de rocha apresentam estc colnportalrento

em temperâtura ambiente tais couro: clotita, piloxênios, anhbólios, epídoto, olivina e

1¡iotita, A suscetibiliclade desses urinerais vatia entre t0{ - 10-4 SI. Adicionalrente, a

ASM destes minetais é influcuoiada pela preseuça de inclusões de óxidos c sulfetos.

Nos rlinerais paranragnéticos, a anisotropia tlagnetocristalina é condicionada

pela complexidade da rede cristalina do rnincral (Nye, 1957), aumentaudo coln o grau

<le anisotlopia do rcticulo clistalino. Nos rnincl'ais do sisterna trigonal c ottort'ôurbico,

oorno a serpenlira e o ortopiroxêt.tio, os eixos ct'istalográficos e as dilegões plincipais da

ASM (Kl, I(2 e Kr) são coaxiais; no sistema monoclínico apcnas o eixo b é palalelo a

uma das direções, tal é o caso da biotita e o anfibólio (Figura 33). Contudo, a plesença

dc inclusões rnetálicas no rcticulo clistalino dos nitrerais pode pt'oporcionar a

inconsistôncia enû'e diteções dc eixos cristalogr'áf,rcos e tnagnéticos

92-
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lligrrlr 33. Rclâção cnlì c ciros c¡ isa¡ìlog¡ áfìco$ c dircçäes pr incipris (lc sr¡scc(ibilidadc 0nr millcrnis
pnr¡lìrâguóticos (llo[r'¡dilc & J:ìcl(sorr. 2010)

Err rochas com conteílclo muito baixo clc minclais felromagnóticos, a

<listlibuição cìas rnicas tonta-se deterlninante na caractet'ização da tlanta rtragnética. O

elipsóide d<: suscetibilidade paramagnético das micas ó uniaxial oblato (Martin-

Flernaldez & IIirt,2003), cour os eixos I(¡ c K2 lo plano basal (Figura 33). O eixo I(¡,

olienta-se coincidentemente col'n o pólo da f.oliação definida pela olientação

prcfcrencial dos planos (001 ).

Com portq me nto fe rro mag nético s. l.

Os minelais felromagnéticos têm momentos rnagnéticos que, diferenten-rente dos

paramagnéticos, intelagem fortemente corn os lìlomentos magnóticos de átomos

adjaoentes. criando urna rnagnetização natural espontânea. Os rnomentos rnagnéticos

reagem, sirnultaneanente, a uln campo magnético, dando oligern a um comportamento

r.nagnético for-te conheoido aonto .ferronrcgnelisnlo. A suscetibilidade nestes minerais,

detrornitrada de fenimagnética (\fl, é ben maiol que /rp, alcançar.rdo 5.7 SI er.n clistais

de r.nagnetita. (Ilunt ¿l a.l., 1995 ).

Como resultado das intelações magnéticas ocofre o alinhalnento paralelo ou

antipalalclo dos nior¡cntos nragnéticos atôrlicos, o quc pelmite dcterminar distilitas

propr iedades dos minerais ferlornagnéticos .r. /.

A interação, eln delenninados minelais, cntle ,ry-llr,s tnagtréticos é possívcl

através da f'oca de elétrons entre um íon metálico pol outro. Este processo rcsulta em

direções antipalalelas dos r.nomentos rlagnéticos atômicos adjaccntcs fornecendo duas

sutrrcdes oorrr rnomcntos lnagnéticos iguas e opostos (Þ-igura 34), portauto a

magnclização ó nula, r'csultantc da compcnsação dc tnourentos opostos ua ausôncia dc

,'1llta Alut inu 3uún'- llo ju.s l ) i.\.\rl d\ ;t t r ¿ ( tl l L'.t t t tt lt )
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ul't1 cal]]po lnagnético aplicado

antilèr'r'ornagnético (Figura 34).

Bste cotnportâmento é conhecido collìo

Contlariamente, em atranjos antipârâlclos de inteusidades diferentes, os pâles

alternados são <lesiguais, portanto uma magnetização rcsidual é gerada no sentido dos

mot.ncntos rnagnéticos mais foltes, Este comportalrleuto é ohatlado cle ferrilnaglótico.

No caso de molltentos par:alelos, colll rnesllla orietltação, ocorre ullla

magnetização ainda maior própt ia ao compot tatnetlto lerromagnétioo s ^r.

ll .1

Feflonragnetisnro s.s. Fcrrinragnetisnlo Antifôrronragnetisnro 
"",,?Jli;r"o

Iligur¡ 34. Rcprcscnttç,io dos mo¡ncùtos mâgnéticos Dos mâtc[iais l¡rromâgnóticos r¿

Os tnomeutos rnagnéticos tomanl-se desorgauizados ao se alcançal' uma

cletenninada telxperatLlra, denominada Temperatura de Culie (T6) para os minerais

ferromagnóticos e telnpel'atula de Néel (T¡) para os mittetais anti-felromagnéticos.

4.1.2, Minerais ferromagnét¡cos:

. Oxidos de Ferro e titânio.

Dentre os rninerais feiromagnélicos, os óxidos de fert'o e titânio coultibuem cle

folura mais clecisiva pata a magnetização das rochas, Cot'ttposicionalt.ncnte, estcs

nrinerais podem sel plotados no diagrama temário TiOz-FeO-Þ'ezO: (F'igura 35).

Chama-se a atenção para duas séries principais, a sórie da litano-l1âgnetita e a sér'ic da

fitano-henralita. Os memblos destas sér'ies são fases de cristalizagão primária nas roclias

ígncas conslituindo entrc o 1 o/o e 5Vo do volume.

! ¡a l4trino Stuir¿: Iloia.r l)ittu1u1:tìu ¿lL, i\la.sl¡ udo
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Anatasa
Rutilo-Brokita

TiOz

Wustita
FeO N,4agnetitâ

rl Fe:rO¡

liisura 35. sistcma tc¡ nário Fc,ìll?Í;åir?Í 
åiirrâs 

solüç{ics sóli(las mais i¡nporrântcs nâ

A série das titano-magnetitas ocolre elttt'o os mernblos magtictita (FerO4) e

Lrlvoespinólio (Fe2TiOa), ¿r estrutuLa magnétioa é cornltosta por dois sul¡-retículos

magnóticos separados por ânions de oxigênio, onde as iuterações entrc os dois sub-

tetículos lesultam no alinhamento antiparalelo clos ,rpln.r.

No ulvoespinélio, tnenrblo rico em Ti, os sub-r'eticulos antiparalelos âpresentarìr

mornentos rnagnéticos opostos da rnesma intensiclade, o que o tolna um r¡iucr.al

antiferromagnético.

Na magnetita as irrtensidades dos momentos antiparalelos não se cancelarn,

produzindo uma magnctização residual, ltum colt.tpoltamento fcrrimagnótico

A forr.nula química da séric da Titanomagnetita é Fe:-*TtOq, or.rde x valia de 0

(nrâgnetita) a Ì (ulvoespinólio). A tempcralula de Culie varia com o tcol dc -Ii, cnlr'c

250'C (x:0.5) e 575'C (x:0).

Na séric das titanoJlernatitas, o cxtrclno rico cm titânio, a ihnenita (L'cTiO¡),

apresenta um arraÍrjo antiparalalelo como intensidades opostas e cle igual rnagnitudc, o

que torna a iln.renita antifen omagnética cour tcnrpclatr.ua dc Nócl dc -218 'C.

O extremo mais rioo em ferro, hcn.ratita, âplesenta motrrentos magnéticos iguais

c opostos (col'nportâlnento antifcrr:ornagnético), nTas corno rcsultado dc um alinhamcnto

Ulvospinélio
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antiparalelo il]rpetfeito, onde os spi?.t apresentanì ulr leve desvio (<1") ocolle u11la

magnetização pernlancnte não liula (compoÍtanlento clíno-antifenouragnético). Numa

telnperâtutâ lt1enol.a -10'C, os spúrs alinham-se, tolnattdo-se os molnetltos uraguéticos

perlèitamente antipalalelos, e a nlagnetita colllporta-se antiferornagnética; acitna de -

l0'C (Tlansição de Mourilr) apârece ì-ìmâ leve magnetização lesidual resultaute do

desvio clos molìlentos magnéticos (clino-antiferromagnético); a 680'C perdeur-se as

intelações antiferromagnéticas, e a hetnatíta tolna-se palamagnética

A fon¡ula quíurica da sór ie da Titanoltetr-ratita é Fez-"Ti*Or, val'ia entrc x:0

(hematita) a x:t (ihnenita). Titano-het.natitas cotn 0<x<0.45, cxibem o cornportamerllo

clino-antiferrolnagnético da heuratita, quaudo 0.45<x<0.7, comportalr-se coll'lo

fellimagréticas, e no iutervalo 0.7 <x<1, oorr'ro pararnagnética aptesculanclo rttna

tcurperatura cle Cnrie inferior a 0'. (Fígura 36)
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I¡igürâ 36. I'ropricdâdcs ùrâgrréticâs dâ titano-hcnrâlitt colnâ v^t iâção (lc 'l'i, trtl solução sólidâ
hcmâtitc-ilntcDitâ (Nâgâta, 1961)

. Sulfetos.

Pirrotita ó o l.nincral magnético mais importantc fora dos óxidos dc fcll'o.

Sua forrnula quírnica é Iì'el-*S com 0<x<1/8, a ocorrência natural da pirlotita, é

colno urra mistura cntre as variedades tnonoclínica (pscudo-hexagonal) coni

x>0.08 (Fe7S¡), e hexagonais com x<0.08 (FeqSlo, F-eloSll e tnais limitatlatnente

Illn A,ltruto Srrtirc: llo ju.t l)ivçct ttt ào d¿ Å4c.¡lrotlo 96-
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Fe¡Slz). A ocorrôncia rronoclilicâ apresellta compoltarnento feuimagnótico,

cnquarÌto as hexagonais, antiferrolnagllético (Ilalaldsen, 1 94 1),

A tempelatura de Curie considerâ-se no intelvalo de 300 - 320 "C

(Dekkers, 1988) para a pirrotitâ r.nonoclinal, a pirrotita hexagonal toltla-se

ferrimagr.rética en.ì tomo de 220"C (lransição À) e apresenta temperatura de Curie

pol volta de 265-295 "C (Ward,1970; Sohwarz, 1914). A tlalsição ]. é uma

catacterística diagnóstica da pilrotita hexagolal e ocoLre colno uma elevação

rcpentina na suscetibilidade (F'igura 37).

Soble 550'C a pirrotita lransforma-se irreversivelmente, usualmente a

nragnetita (Dunlop & Ozdeniir', 1997),

300

¡'igrÌÌâ 37, Curvas tcr¡rroDragl¡óticâs Ìârâ pirrotitâ : â)rnolloclinicâ, b)hcxâgonâ1. c) pirrotitâ nrixtâ,
('l'omado dc'l'âuxc,2005, ltâseâdo cnr Dekkcrs, 1998)

4.L.3 Anisotropia de suscetibilidade magnét¡ca e

orientação preferenc¡al.

Anisolropia é a dependôncia dilecional dc uma dctcrminada propriedade. A

sr-rscctibilidade magnética total de r¡rna locha resulta da somatória das suscctibilidadcs

dia-, para- e fe::r'ornagnética dc oacla mineral constituintc. No entaÌìto, a suscetibilidade

dos minerais fcuomagnéticos é rnuito superiol a dos dia- c parauragnóticos, c pequcnas

quantidades são suficientes pala dominar a suscetibilidadc da arnostla Por sua vez, a

suscctibilidade dos rninerais cliamagnéticos é nruito baixa, e seu efeito ó insignificante

na presença de rnineralogia para e ferrornagnética.
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Geralmente em rochas fortemelìte magtléticas (com suscetibilidade superior a 5

mSI), a ASM é efetivatnente coutrolacla pela fiação lèrrorlagnética, sendo o efeito dos

minerais par:a e diamagnético insignificante. Em rochas côrrr suscetibilidade tnenor qne

0-5 mSI a tÍalrla rnagnética ó efctivamente controlada pela fração paramagnética

(llochette, 1987; Flrouda & Jelíneck 1990), Em rochas pouco magnéticas (cour

suscetibilidade tneuor a 0.05) o elèito dos niinerais diarnagnético pode ser significativo

(Owen & Rutter, 1978; HroLrda 1986).

Óxiclos c1e lèrlo e titânio são coutuns ern rochas ígueas e uretaurórficas.

Normallnente o seu conteí¡do situa-se em torno cle 5%, porérn pode scr l11enor nas

rochas ígneas mais cliferenciadas (tonalitos, gtauodioritos, granitos). Ainda assir.n, a

presença cle minelais fer-romagnéticos eur ploporções pttiximas a l%r do voluuc total da

rocha tenr urna arnpla influência nas propliedades n.ragnéticas das rochas.

A anisotropìa de suscetibilidade magnética (ASM) é coutrolada pela auisotlopia

indiviclLral dos gr'ãos constituintes e pelo grau de aliuhatnento dessas anisotropias

inclivicluais. A magnetita âpreselÌta alta suscetibilidacle, e baixa anisotropia oristalina.

sendo dolninante a anisotropia de forma.

Deve-se levar em consicleração nas iutctpretações de ASM colìlo uttlÍì

aproximação da tlama tectônica é o couceito e a noção de domíuios uragnélicos dos

rnincrais ferromagnéticos (s,1.). Em l¡inerais felrimagneticos as propriedades

magnéticas, tais corno, coelcividade, reuranência, e clireção de magnetização, mLtdarn

com o tamanho dos grãos. A valiação na direção cla rnagnetização é de impor-tância

fundamental na ASM, A variação clas propriedades rnagnéticas esta relacionada à

prcscnça de dornínios rnagnóticos no intcrior do grão. tJm dornínio uragnótico ó ulu

volume rnagnetizado mriformemcute que pode sel considerado cotno ut¡ único

mon.rcnto rnagnético olientado. Aumentando-sc o tatnanho deste volulne o grão tornâ-sc

energicarnente instável, e consequentemente, rìovos dominios são formados coll suas

dircções clc niagnctização pr'óplias. Dessa rnaneira, o taurauho do grão dcfine se elc ó do

tipo sirnples domínio (SD) ou mullidominio (MD).

Pala a rragnetitâ o col'rlpoÉanlenlo SD ocorrc crn grãos com tauranhos muiLo

pequenos (0.03 - 0. I ¡un), cnquanto que para gr'ãos dc luagnctita uraiores do que 1¡Lur.

Sob ação de um carnpo indutor grãos lnulli-domínio (MD) apresentan.r un-ra

magnctização resultante paralela ao eixo lolgo do gr'ão (Borradile 1987). Ern sirnples-

'1llxr A,lurinu Sutire: llo ju:; l)t.tttrl'qri,' Llt t\ l¿tl t tù,¡ -98-
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doniínio (SD) a suscetibilidade máxinla ocolte lÌa perpendiculal ao seu alongamento

(Roclrette el ul.,1992), em urn alranjo denominado "il.rverso".

A presença de grãos MD ou SD pode ser detectada atlavés das lazoes Mr/Ms e

IIr/Hc mcdidos do ciclo de histerese, No qual um calnpo externo I-I é aplicado até

atingir a rnagnetização de saturação Ms, depois H din'rinui prog¡:essivameltte até se

osgotal' col pletatrrente; rnilerais ferrornagnéticos rnantérn ll'ìagnetização rernanente Mr,

qne se cancela com a aplicação de um carnpo negativo -H, ató a força de coelvidadc -

I:lc, onde a rnagnetização é nula. (l;igr-rra 3[ì). Grãos SD possueru razoes Mr/Ms e LL/IIc

entr:c 0,5 e 2, respectivamente (Talling & Ilrouda, 1993). Grãos MD apresentam Mr/Ms

< 0,02 e HLllJc > 5.

!'igr¡râ 38. CuÌvâ dc histc[cse dos Drafcrilis lc¡ româgllót¡co s.l,

Nas lochas colÌì magnetita, a ASM é contl'olada pela anisotropia de forma e a

oriontâção preferencial da nragnetita. Magnetitas MD tendem a se orientar

paralelatnente à olientação da ASM (Alclianjo et al., 1995, Cregori el al., 1998,

Launeau & Cluden 1998), cnquanto l'ochas portadoras de grãos SD exibcm tral¡as

cornplcxas (Rochette et a.1., 1992). Um fatol condicionante da ASM ó a intelagão

magnótica cntre grãos dc magnclita (Iìalgravcs el al., l99l), que ocorre quaudo a

distancia entle gr'ãos equidimensiollais é menor a % do seu tarnanho (Cañon-Tapia,

1996), Este fcnômcno é pouco frcqücnte em rochas glanitóides dcvido aos baixos teores

de nragnetita (<2oZ).

Na pirlotita e hclìrâtitâ, o cixo dc dil'ícil magnetização ó o cixo c c a

suscetibilidade máxima ocorre palalela ao plano basal, Ao contrário da magnelita, a

!lln A4arinu Suúrt- Ilo ja.t l.) i.s,s t: rl u q tio r!L,i\la.sÍrtttlo -99-
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pinotita apresenta baixa suscetibilidade e muito alta anisotropia cristalina

(Schwarz,1974), de modo qLle a anisotropia de fonna não é um fàtor detenninante na

ASM. Portanto, K3 é regulannente paralelo ao eixo c, resultanclo ern fabricas nonnais

(Rochette et al., 1999).

Embora a influência da pirrotita na ASM não seja amplamente abordada na

literatura, alguns trabalhos citam a boa definição e coaxialidade da trama uragnética e a

petro-trama (Borraclile & Sarvas, 1990, Borradaile et al, 1992, Borradaile et al 1998,

Robion et al., 1995, entre outros). Em rochas corn pirrotita, a ASM geralmente define

elipsóides planares (oblatos) com o eixo de menor suscetibilidade petpendicular ao

plano de fbliação.

Nas rochas graníticas qne não contérn minerais ferromagnéticos a strscetibiliclacle

é de hnida pela anisotropia lÌlagnetocristalina dos silicatos ferromagnesianos

(pararnagnéticos), sendo a intensidade da suscetibilidade e o grau de anisotropia

direitamente relacionados à concentração e ao grau de orientação preferencial desses

minerais. A ASM relacionada à contribuição paramagnética pode ser interpretada conlo

indicadora da deformação rnagmática e/ou tectônica (Bouchez et al,1990; Egydio-Silva

et a|.,2005).

4.2 Metodologia

4.2.L Susceti bi I idade magnét¡ca

Para a determinação da suscetibilidade rnagnética (SM) e a respectiva

anisotropia foram amostrados uln total dc 25 sítios distribuídos nas unidadcs

Derribadinha (12), Bom Jesus (4), rochas máficas com ocorrência de ortopiroxênio (5) e

São Vitor (4), resultando num total de 492 cspócimcs.

Ern cada sítio foram extraídos entre 3 e 6 cilindros orientados de 2.5 crn de

cliânletro e aproximadamcntc 8 crn dc corlprimcnto. A oricntação dos cilindros se fcz

no campo com bússola magnética. No laboratório os cilindros foram cortados em

cspócirncs padrão cotn2.2 cm de altura (10.8 crn3).

lll¡tt lt,la'ìttu Sutirc: Iùt ju.s I)i.s.rartuçtio da il'la,çlnttlt¡
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As medidas de ASM foram lealizadas col11 lìltì suscetibilinlelro l(appabr.icfge

KLY-4S (Agico, Repirblica Cheoa), no laboratório de Astronomia, Geofísica e Ciências

Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP). Este equipamento apresenta

un.ra sensitrilidade da ordem dc 2xl0 8 SI " op"ra sot) ut.n campo lrragnótico de (300

Am-r) e precisão <0,3%. Os resultados obtidos são mostrados detalhadarnente na Tabela

z).

4.2.2 Magnetização Remanente lsotérmica ( M Rl )

A culva de Mlìl vs Can-rpo induzido (H) for.nece informação sobr.e a capacidacle

de aquisição de magr.retização ler.ìtanel]te à tenlpel.atura ambiente dos t¡inetais

felt orlagnéticos. Eslr¡dos de MRI for¿rm realizados er.n espécirnes cilindricos de

tauranho padrão obtidos ern alnostras l'epreselÌtativas dos cliferentes corpos tolìalíticos.

Rsta aná lise é re alizada a temperatura ambier.rte utilizando um dispositivo tìp<t Pulse,

que induz calnpos crescen|es até 2.2 T ao longo do eixo do espécime (direção Z). A

lnagnetização foi ruedida con rìl.n magnetômetlo da MOLSPIN Ltda. hiiciah¡ente é

t¡edida a Magrretização Rcntanente Natulal (MRN) sem indução cle campo e

postel'iotmentc as valiações da magnetizagão em resposta à aplicação de car.npos,

crescentes.

4.2.3. Análise termomagnética

As curvas temromagnéticas que replesentam a variação da suscetitrilidade com a

telìlpel'atul a pel'tniteur deterurinar as temperâturâs Curié/Neél e identiñcar a natuleza

dos tninctais responsáveis pela suscetibilidade. Para essas análìses se utilizam 20g de

anrostra trjturada em talnanho areia fina, ntoídos nunr amolador dc ágata para evitar

coutaminação por ferro. Lricialmente o matelial é resfriado ern nitrogênio líquido até -

200'C c aquccido progrcssivarnen Le até ã tcl.npelatura antbicntc. Posterionlente a

atnostla é reaquecida até 700 'C, e finah¡ente l'esfiiada até a temperatura arnbiente.

l)urante todo o ¡rtocesso dc aquecirrento c resfi'iamento fìlial a suscetibilidadc é medida

eln intelvalos dc 3"C. O plocedirnento é realizaclo no apalelho CS3-CSL acoplado ao

Ka¡4tabridge, cont as arnostras envolvidas numa atntosfera de argônio que rninimiza os

cfeitos da oxidação.

.lllttt Ilrtina Suáre: Ilo jtt -t D i.t.r e rl o q: ti o tl t Ìf cs I r t r tl o
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4.2.4 Microscópio eletrônico de varredura MEV-EDS e

petrograf¡a em luz transmit¡da.

Neste n.rétodo folan identif-tcaclos em lâtniuas delgadas os milerais opacos,

¡rar.caclot.es da res¡rosta mag¡étioa de altostras das unidades Derribadinha, Bom.ìesus,

rochas máficas com ortopiroxônio e São Vitor. Pata tanto, ùsamos a microscopia ótica

convcncional ern luz transmitida e refletida. No sistenta MIIV-EDS folan.r obtidas

irnagens dc alta resolução attavés da técnica de elélt'ons rettoespalhados (BSE), e

f'o¡.recidos análises quimicas selniquantitativas dos opacos att'avés de uln cspect[ômetro

EDS acoplado ao MEV,

4.2.5. Microtectônica.

Pol' méclio da téonicas petrogr'áfrcas cle uriscroscópia de luz traustnitida

convencionais cstudam-se as os paclrões texturais e estrutut'ais dos elenrentos da

petrotraÍì.râ, visando a definir a origem magmática ou no estado sólido. Para tal fìm

usar'âr.n-se os critérios dcfiniclos pot'Paterson et. al,, 1989; Bouchez et al., 1992; Vet'uon,

2000 e Paschier & Trow 2005. elìtre outros.

4.3. Mineralog¡a magnética

4,3.1 Mineralogia magnética da associação quartzo-

diorítica-tonalítica Derribadinha.

. Composição quím¡cq e m¡nerdlogia de opacos,

A mineralogia clc opacos nas associações cluar:tzo dior'ítioas e tonalíticas é

constituídâ prinoipahnente por' óxic'los dc fèrro (lìigula 394), sulfetos de feno e fetro-

cobrc (Figura 348), c sullàtos dc bár'io (barita). Os sulfetos de fcrro (:ilita-pil'otita)

ocolLenì em clistais euedlais comumente associados a óxido dc fcrro (hernatita-

magnetitâ) quc podcm se aprescntar como autóolas subeuedrais de sobrecresciuicnto

Ilba ltltrrnt SLrtirt,: Ilo ju.t Di.t.tt:rluçtio dt i\44It ú¿o - 102
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que bordejàm os sulfetos (Figura 34C,34D), ou como preenchin'rentos intersticiais em

fraturas

Cristais subeuedrais (Figura 40.A, Figura 408) mostram composições simples de

Fe e O (Figura 40C), traços de Co forarn por vezes determinados. Óxidos interstioiais de

tonalidades mais escuras nas imagens MEV (Figula 404), apresentam espectros

oomposicionais contendo traços de Si, K c Ca (Figura 40D).

lrigurÍ 39 Ir$âgons (lc cl¿trons rctroesp¡rlh¿¡dos de dil¡Ìcntcs orolrências tlc mincrais opacos cnr
tonâlito; Â: Cristal idiornórfico dc rnagùctita (Mt); Iì: Cristâl dc sulfcto do fcrro corn câlcopiritâ (Ccp)

inclusa c oxido dc l0rro âssociâdo.; C c D: Cristai$ dc $r¡lfcto dc fcrro ( piritâ/pirrotitâ (Py/Po ))
bordejados Dor óxido dc l-cr'r'o, Dossivclmcto mâgnotit¡ (lUt) e om tonrlidâdc nrâis dscrrl.a. (ir.itlo dc

!¡r'r'o colrtoûì Ca o Si onr lì âturâs c ùâ i¡rfclfîcc cûtr'€ sr¡lfct{) c oxido de fcÌr'o.

Observou-se sulfeto cle ferro-cobre (caloopirita) anedral clc gr'ão muito fìno,

assooiado às porções intcrnas dos sulfetos de fcuo, Ocorrem inclusões de ziroão e barita

(sulfato de bário) (Figura 40E)

A assooiação cntle cristais de sulfeto de feno e oxido dc fcno mostla urna

possível relação t'le substituição, oncle o sulfeto é consumicio t1e borcla a núolco c através

de fratulas.

Alba Marina Swirez Ro.jos D i,s.scrfacã¡¡ dc Mcslrodo t03
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Figura 40. Mosaico de imagens mostrando um grão itliomórfico dc sulfcto de fcrro com substituição a

óxi{os de feno; Al lmagem de elótrons retrocspalhado MEV quc mostra clifcrcnça composicional no

cristal e os pontos onde foram obtidas as análises EDS; B: Fotomicrogralia com analisatlor do mesmo

cristal, de cor vermelha oxido de ferro, possivclmente hematita C: espectro BDS de cristal de sulf'eto de

ferro; D: Espectro EDS de oxido de ferro intersticial com quantidatles mcnores de Ca, Si, c K; E:

Espectro EDS de inclusilo de Barita.

. Curvos termomøgnétícds e de magnetização remanente

isotérmica.

Em amostras representativas da associação quartzodioritica-tonalítica

Dcrribadinha, as curvas MRI (Magnetizaçáo Remanente Isotermal) mostraram tlm

padrão marcado pela saturação da magnetização remanente em campos maiores que 200

ffiT, indicanclo a influência dc minerais com baixa coercivicladc, comportamcnto

apresentado pela presença de magnetita e pirrotita. (Figura 4lA,4lB).

As curvas termomagnéticas evidenciaram a presença de amostras com clomínio

magnético definido essencialmente por pirrotita e por pirrotita-magnetita.

No primeiro caso (Figura 4lC), a strscetibilidade k dccresce constantemente em

todo o intervalo, de aquecimento até aproximadamente 330 oC, (T" da pirrotita 320 "C),

ondc aprescnta uma marcada qucda prccedida por LIma tênue clevação de k rclacionada

ao efeito Hopkinson, após a queda a suscetibilidade continua decrescendo

T"
I

E
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pr:ogl'essivalnerlte sem âpt'cselltar variações- A ausência de rlagnetita ou a peqltetìa

proporção deste minelal na amostta é consistellte coltl a ausôncia da tlansição de

Verwey e com a ausôrlcia da temperatura de Curic da mâgnetita em 580"C. A curva de

esfrialÌìento não exjbe a transição en1 torno de 320'C, iudicando que a pirrotita foi

transfolmacla para urrr minelal não rnagnétioo no experimeuto (Figura 4lC).

No segundo caso (Figr-rra 4lD), observa-se a influência conjunta de rnagnetita e

pirlotita no compoltan'ìenfo da curva teimomagnética, A plesença cle magnetita é

eviclenciada pol ulna leve oscilação a aproxirnadame nte -160'C possiveh.ì.ìente

l-olaciolÌada à tlansição de Vcrwey e à ocorrência de uma queda pronunciada de k em

600'C próxima a temperatura de Culie da l'nagnotita Tc (580'C). Por sua vez, a fofte

queda de Kn cr.rr toLno de 330'C se lelaciona zì tcruperatura de Curie da pirlotita (T¡

320"C) (Figura 41D).
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Figurâ 41, ,\ c B. Curvas dc lcmanôncia isotórmicâ vs campo indulol Il (Tcslâ) cr¡r touâlito c quâl tzo-
diorito, rcslccti\,ânrcDfc; C o D: Curvas formomÂgnéficâs, susccfibilidadc norlnâlizâdâ pârt âmostrns

conr domíùio dc piriotit¡r c pir'Ì otitr-nrâgùetitâ, r'csDcctivâûrc[tc. Kn vs tcmpcrâturâ 'l'('C), k0

co¡ r'cspondc â susccfibilidâdc do csDócifrc . ,4. lisc dc âqücciûrc¡rto ó i¡rdic¡rdâ collr a sct'â prr'â diÌciti¡.

Na rcgião nolte, pr'óxitro ao contato corx o quartzo'sienito Ibituruna, folam

coletados espécilres de composição granítica que apresentârâm suscetibilidado

rnagnótica signifrcantemente maior que as dernais unidades estudadas.
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A MRI desses espécimes mostra um típico comportarnellto ol1de prcdoÍninam

minerais fèrron.ragnéticos, tal corno magnetìta. As curvas cle reuranência isotérnrica

most[ân'r um rápido autnento da maguetização ren'ìanente até apt oxitnadatnente 200 mT,

para enr seguida, saturar até os campos de pelo rncnos 1,5 T. Este courportatrrento indica

a prosença de minerais de baixa coelcividade (Figura 42.4 ). As curvas de variação k-T

rnostram, no ciclo de aquecitnento cle baixa tenperatura, urn lllalcado aumento cla

suscetibiliclade en.ì tomo de - 160' relacionado à tlansição de Verwcy. Com o acréscimo

da ternpcfatura a suscctibilidade aulnenta discretatnente dcvido ao e1-eito cle llopkinson

até -590"C onde a suscetibilidade cai acertuadarìlento pala pt'aticatnente desaparccct

ern tor:no de 620'C. O caitnelto ptóximo à tomperatula de Culie cla uragnetita ('Ì'"

575"C) c a marcacla tr:ansição dc Vetwcy são indicativos de tnagnefita pura

rclativarnente glossa. O padr'ão de esfriamento é sirnilal' ao de aqueciurcnto, iudicaudo

que não ocortcu tnudança de fase r¡inetal durante o experittreuto (F'igura 428.)

^R 
1150 C3

B

;' r!'0

E

A

lç,=4.66 msl

l¡igurâ 42, A. Cllrvâ dc rcrn¿nônci¡ isotérmicâ vs cânrDo i[dùtol lt (Tcslâ) dc gr¡Iifo prériuo âo

conlato conr o sicnib lbitüìün¡r; lì: Cr¡r\'â torlnorn¡rgnóticâ, sr¡scctibilidad0 llol.nralizada ku vs

tcm¡rcr-atrrra'l'(oC),

4.3.2 Mineralogia magnét¡ca do Tonalito Bom Jesus

Composição químicd e m¡nerslogiø de opacos,

A mineralogia de opacos do Tonalito Bom Jesus ó constituída priucipalmente

por ilulenita (óxido de fclto-litânio) c quanLidadcs ltìenot'cs de helratita. A ilnrcnita

varia dc sub-eucdral (Figula 434, 438) anedlal (Figura 43C, 43D), ocorrenclo

principahnente. como cl'istais alongados associados com titanita e biotita (Ti-biotita).

l l h.t A I' i t¡¿.\l/iil1 :: /1,,/r/.r Dìtttrluçiìrt rle À,le ,tlrulo - t06 -



4.Esltttlo esfrltlurol û púrfir da ISM e peÍrotrama

numa aparente relação de substituição (Figu|a 38.A, 388,

ocorre oomo inclusões milimétricas arredondadas dcntro cla

são perceptíveis mudanças entre os teores de Ti e Fe,

38C ), A ilmenita tambén'r

granada (Figura 43D) onde

F¡guÌa 43. Inl¡¡gens Mllv dc clcctlons letroesp¡ìlhâdos. A: CÌist¿¡is idiomórficos d0 ilmcn¡tâ(llm);
B:Dctâlho do ilmcnit¡r c c¡n cor rnâis cscura fitanif¡ (Ttn) âssociadâ; C: Típicâ rclâção dc illrlcnità,

titânità c biotitâ (Bt)" D: lncluúãoîrl:floÈTi,ltLfill,xìi'åtJ;Tl,ealfnada (Grtl las 
'rârcas 

prctas são

. Curvøs termomognéticos e de mdgnetizqção remsnente

isotérmicq.

A variação da magnctização ren.ì¿uìente isotónnica com o campo induzido

mostra certa similaridadc com o oonportamento magnótico das outras anostras,

caraclerizado por uma etapa inioial cle intenso incremcnto da magnctização segur<ia por

uma fas<; clo saturação, No entanto, a saturação inicia sob a aplioação de campos maiores

se comparado coln as ouû'as unidaclcs (300 mT), moslranclo possivelmente a influenoia

de minerais de baixa (rnagnetita ou pin'otita) oocroividade (h-igula 444).

A ourva de variação de T vs kn (suscctibilidacle norrnalizada), mostla um

decrescimcnt<l oor'ìstânte da suscetibiliclade ern praticarnente todo o intelvalo cle

Álba Marinø SLtárez Roj a.s D i,\s a rkt ç:ão d c M c,\l ra d.) 107 -
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aquecimcnto, só no intervalo cle 550-650 oC, ocolre urna leve inflexão para valores tnais

baixos de suscetibilidade. A ausôncia de narcadas qucdas no perfil tennornagnético

relacionadas às temperatulas de Curie T¡ da pirrotita e Lnagnetita, assiur como a

omissão de inflexões relacionadas à tr:ansição de Verwey Ty (Figura 44El), indicam a

ausência de proporções signihcativas cle óxidos e sulfetos rnagnéticos nessa amostra.

E

lor!l
É

l

rlo,ll

A

'o\
o.ti

I k,=0,39 ¡rìSl r1'¡",
001 .,. ..

r r00 2m 300 4(0 5(o ¡,{0 70)u n'cr

Ìigura 44. A, Curva dc rcuranôncia isotét micâ vs câmpo in(hrtor' [I ('I'esla) rlo 1'onâlito Bonr Jesus; Il:
Curvâ tcr¡nornâgüótic¿r, suscctibilidâdc ltorm{lizâdâ l(n vs tcmpcrâhlrâ T('C).

4.3.3 Mineralogia magnética das rochas máficas com

ocorrênc¡a de ortopiroxênio.

. Composição químico e minerdlogio de opocos.

O estudo dos rninelais opacos desta unidade revelou a plesença de sulfetos de

leno (pilita-pin'otita), sulfetos de fr:rro-cobre (calcopilita), oxido de titâuio (íhnenita) e

erìr nlenor ploporção óxiclos de fello. (Figura 45 e 46)

Sulfetos de ferlo e cobrc-fetro ocoflem associados, seudo os primeilos os urais

colì.ìlllls. Ocorrcrn coln clistais subcuedrais e âpresentam tons variados nas imagcns

MEV relacionados a mudanças composicionais marcadas pela presença de tt'aços de Ni,

Si, Ca e I(.

Os sulfetos de cobre-ferro são tnenos comulrs, anedrais, e sempre assooiados a

sulletos dc lirro nuura possível relação de substituição.

llh,t ALtinu Su,it ¿ ll,'Ju.\
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il1
llirlltl
ilr. i\ ,.-l*
lr tilt
]|liil,iillnr. I iq, fl li
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I'igrrra 45. lnrâgcnr d€ olétlons ¡ctroosllr¡lhâdos dê CâlcoPiri(â (Cco) c o)rido dc l0r'ro,locâlizârn-so os

llontos o¡ìdc rcûlizùràrn-so an¡rliscs Iìl)S. Mostr'¡¡n-so âlgnûs cspcctros EDS rcÞrcscntâtivos.

l lmenita é oomum e na ftllma de oristais sul¡euedrais a anedtal. São comuns

agregaclos cle oristais alongaclos scmprc assooiada a biotita e titanita (Figura 46).

!'
I

rltl ,'"

r' ..- ..irl¿*.r-..

lìigur'.¡ 46, Ä: lnlagcm dc 0lólrons relroc$pâlhàdos dc crilrtàl do Ilrncnitâ (lLn); l]: Dclâlhc de
asltociâção co¡n'l'¡lân¡lâ (Tln); C: Iìspcclro EDS dr¡ lil¡ni1¿r; D: Espccfro IIDS da ilntcuila,
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. Curvas termomagnéticos e de magnetizdção remdnente

isotérmico,

O cornportarlelto da curva de MRI das rochas tnáficas cotl ortopiroxônio indica

a plesença dc mincrais cot.n baixa coercividade Qr-ragnetita e/ou pirrotita), pois tuostta

unr rápido alìrnento da magnetização remanente a1é aploxinadatnente 100 tnT e

posterior satul ação (Figula 474).

A oulva termornagnética exibe cotlo rasgos clotniuautes urna lorte c¡"reda da

nragnetização a 320"C associada à ternpelatura clc Curie da pirrotita, precedida pelo

aLurenlo cla suscetibilidade que poderia estat associaclo a unt maro¿rdo efeito dc

llopkinson oLr ¡rossivelmcr.rte à transição de pinotita hcxagonal, autifèrt'ouraguética

irnpelfeita pala pirr:otita monoclínica, feromagnética (transição ),-220') (Par'áglafo

5.2.2.2). A aproxir.nadar.ncntc 460" C observa-sc rura elevação da suscetibilidadc

magnótioa scguida ¡rol uma queda em tolno de 580" C, que sugore a lransfolmação da

pirr:otita para a lnagnetita. A curva cle esft'iatrento nlostla Lu.ì.t col.ttpol't¿ìnlento

f.elmor.uagnético ilrcvelsível prodtrziclo pela trausformações dos sulfetos de forro a

óxidos de fcl o (Figula 47ll).

A culva telrnomagnética indica a ¡rresença de pirlotita como rnincral uragnético

esscncial, e quc a quantidade de magnctita não é significativa. A curva de esfriaurento

mostra o aumento da suscetibilidade em -580' (T" da magnctita) e utna tônue ondulação

cur tonlo de 320'C (T" da pirrotita), possìvelurente indicando a tt'anslblmação dos

su ll^etos ¡rara magnetita.

I

Ëi

A
l¡igr¡l a 47. A. Curv1ì dc rcmâuêDciâ isot¿Ìnric¡t vs

ocol.l ônci¡ dc oÌtopiroxôlrio; Iì: Ctrt vâ tct tùollì
tcr¡rDcr¡l tlr:r

lll¡u llunutt.\utiti: llt tl! t.\ l ) Ì.t.s e rt t ¡ ti o tl a ll4 c s I rr t cl o - ll0 -



4.Estttclo estrutural u ¡tartir dct ASM e petrotromtt

4.3.4 Mineralogia magnét¡ca da associação tonalítico-

granod¡orítica São Vitor.

. Composição químico e minerología de opacos.

A mineralogia cle opaoos clesta unidade é constituída essencialmente por sulfetos

de ferro (pirita/pirrotita) que ocorrem como cristais euedrais a subeudrais associados à

mineralogia máfica (Figura 484). Ilmenita ocorre como cristais subeudrais alongados e

sempre associados com biotita e titanita (Figura 488)

Figura 48. A: Cristal euedral tle sull'eto tlc I'erro (pirita/pirrotita); B: llmenita com hiotita em volta,

. Curvas termomagnéticas e de magnetizoção remanente

isotérmico.

A curva cle magnetização remanente isotérmica cla unidacle São Vitor mostra o

controle de uma fase mineral de baixa coercividade com a saturação ocorrendo

aproximadamcntc cm 200 mT (Figura 49A c 498.

As curvas termomagnéticas da unidade São Vitor exibem na porção de baixa

tcmpcratura um clecrescimento linear (Figura 49C), por vezes com uma pequena

ondulação em -160'C associada possivelmente e à presença em pequenas quantidades

de magnetita (Figura a9A); cm alta tempcratura, a curva mostra uma climinuição na

suscetibilidade em -320"C de magnitude variável atribuída à presença de pirrotita.

Aumento de k entrc 450 c 580 oC, tambóm de intcnsidade variávcl, podcria cstar

relacionado à neoformação de magnetita precedendo a queda da suscetibilidade em

-580'C (T. da magnetita). A formação dc magnetita no aquecimento ocorrc

possivelmente com o consumo de pirrotita e/ou pirita (Figura 49C,49D)

Alba Marina Suárez Rojcrs D isscrtaç:ão de Mcs trodo III
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Figura 49.4, B: Curvas de renranência isotérmica vs campo indutor II (Tesla) de granodioríto e

tonalito, respectivanrente da associação São VitorC, D: Curvas termomagnéticas, suscetibilidade
normâlizadâ kn vs tcnrpcratura't("C).

4.4. Anisotropia de suscetibilidade magnética (ASM)

Parâmetros direcionais e estadísticos por sitio obtidos pela técnica de ASM nas

rochas do dornínio central da Faixa Araçuaí são apresentadas na Tabela 2, ern cinza

apresentaln-se dados publioados por Mondou et a\.,2010 para a unidade tonalítica São

Vitor, na vizinhança das unidades Derribadinha c Bom Jcsus.

Nota-se quc do total de espécimes medidos, 24 foram dispensados das

cstirnaçõcs da elipsóide de anisotropia por aprcscntar direçõcs dispersas da tendência

geral de dados por sitio, induzindo ao crro ou provocando a diminuição da

confiabilidade estatística (cone de confiança), no entanto, para as estirnações estatísticas

dc suscctibilidadc c anisotropia estes valorcs são tidos ctn conta, pois consideraÍt1-se

valores corretos e representativos.
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km Paråmotros do lorma K1
S¡tlo n (m st} P T Doc lnc al Dec lnc a2 Doc lnc u-l

4R.1150 16 53.70 1.432 0.327 94.6 16.1 10.8 4.3 1.2 10.9 270.3 73.9 3.2

AR-1 I 53
ARI I 55
AR-1 1 57

AR-r164_2
AR-1164_1
ARI'l9l
AR-'t 196
ARI't 97
AR-1238

AR-1240_1
AR-1240 2

AR-1204
ARl23s
4R.1236
AR-1237

ARt I 59
AR-1159_1
4R.1188
ARf 189
AR.1 't 90

AR-982
4R.1186

AR-1 1 87_r
AR-1 1 87_2

/\1.: rll{;

12

21

11

23
18

19
19
11

't1

0.36 1.106 0.372
0.42 1.098 0.604
0.39 1.204 0.426
1.02 1.152 0.727
0.18 1.121 0.291
0.34 1.160 0.67
0.34 1.080 0.703
1.37 1.244 -0.133
0.25 't.'t54 0.551
0.73 1.052 0.128
0.60 't .031 0.318

DerrlbadÍnha
98.6 't 1 .6 13 193.8
35.7 27 .3 13.1 157.9
59.6 36.2 ?1.6 167.8
3?4.5 48.7 20.4 82.7
7Ai 14.5 19.6 344
30.2 50.8 '10.4 137.8

1 1 44.6 46.7 138.8
304.6 45.3 10.1 150.4
80.8 38.2 7.8 185.6
288.9 62.9 21.8 41 .3
63.7 2.1 43.9 153.8

13.2 344.3 63.4 6
13.1 287.2 31.5 7.2
20.3 282.9 44.5 13.9
20.2 188 32.5 6.3
19.7 209.1 68.6 7 .3

10.9 238 35.8 9.6
47 248.6 28.6 'r0.1

41.4 48.3 13.2 41.4
19.1 295.4 46.3 20.1
21.9 136.3 24.4 8.3
44.1 274.4 87.6 10.7

75.5
18

21.3
't9.7

23.5
45.9
23.1
22.6
'15.5
'13.8

31.8
41.8
17.9
11

1.2

47.6
21.6
66.7
20.5

57.'l
0.8

34.9
14.5
42.4

23
19
19

23

23

34

2B

Bom Josus
0.53 1.06s -0.213 206.7 10.7 29.7 104.7
0.40 1.080 0.675 23.5 14.8 18.1 l'19.5
0.40 1.087 0.671 't0.9 11.2 19.8 128.2
0.44 1.150 0.688 27.3 11.7 19.9 121.7

Rochas máf¡cas com orloplroxånlo
1.08 1.105 0.24 54.1 24 23.4 280.7
2.Q6 1.199 0.531 338.8 60.8 1.9 247.5
0.76 1.115 0.058 346.6 53.5 2Q.1 147.3
0.70 1.063 -0.043 9.3 65 28.5 245.5
0.76 1.086 0.442 204.9 42.4 37.6 58.2

São Vlaor

27.3 154 21.2 24.2
2.8 157 29.2 2.4
22.5 243.8 9.3 21.4
26.7 150.1 19.8 20.9
52.4 31 1.6 't7 .4 52.1

306 40.4 75.5
261.7 63.4 15.2
276.7 20.2 18.3
269.4 66.2 8.8

14 0.39 1.074 0.095 330.9 10.1 19 239.7 6.8 21 116.6 77.8 19.9
22 0.49 1.053 -0.328 't84 0.2 19.6 1.309 32.7 46.3 284.4 57.3 46.2
2s 0.32 1.083 0.199 18.8 29 24.5 118.2 16.3 24.5 233.8 55.9 11.5
7 0.30 r.181 -0.573 34.3 78.9 10.9 187.5 9.9 19.2 278.3 4.9 19.1

:l i Ii , ,¡irì¿ lri tÍ] r, .¡), .Ì / ),,| ,.¡l

\1.1 .1i,¿i

iL.t' ¡.rl
'.r. ' 1
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'l'abela 2. Parâmetros de ASM tlos corpos tonalíticos do domínio centrâl da l'aixa Araçuaí. k,
suscetibilidade magnética (10-3 SI); P: grau de anisotropia;'l': parânretro de formâ; kl, k2 e k3:

lincação c pólo da fbliação magnótica; o: scmi-ângulo do cone de dispersäo.

Na Tabela 3, apresenta-se um resuilìo estatístico dos parâmetros K, P e T para as

diferentes unidades, para este analise se incluem os dados por espécime e no caso da

unidade São Vitor alem dos espécimes medidos, incluem-se os dados por sítio citados

de Mondou et a|,2010.

Suscep. k mSl Anisotropia P

Unidade Média Desvio Média Desvio
rìâflrâô rìâflrâô

Número de
amostras

Derribadinha contato
com lbituruna
Derribadinha
Bom Jesus

Máficas com piroxênio
São Vitor

53.70
0.52

0.45
0.85
0.38

10.20

0.41

0.16
0.37
0.17

1.43

1.15
1.10
1.10
1.09

0.06

0.12
0.05
0.07
0.05

16

199

84
126
74

Tabcla 3. Resrrnro dos dados estatísticos dos parânrctros dc ASM das unidadcs magmáticas do donrinio
ccntrnl da F-aixa Araçuaí.
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4.Estuclo estrutural a parÍir da ASM e petrotramct

Os espécimes da Suíte Derribadinha apresentam valores de suscetibilidade en-r

torno de 0,51 mSI, oom exceção de um sítio coletaclo na região norte próximo ao

contato com o sienito Ibituruna (ARll5O), o qual apresenta valores elevados de

suscetibilidacle (53.7 mSI). O Tonalito Bom Jesus tem média de 0.45 mSI e o São Vitor

de 0.38 mSI, as duas unidades apresentando pouca dispersão. As rochas máltcas com

ortopiroxênio apresentam os valores mais elevaclos clo conjunto e meclia de 0,85 mSI,

porém valores com maior dispersão. (Figura 50)
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l" suscetibilidade magnótica parà as unidadcs cstucladas.

Em termos gerais, o conjunto total de 474 espêcimes (no qual não se incluem os

dados do sitio próximo ao sienito Ibituruna que claramente apresentam valores elevados

e fora da meia grupal) e 7 sítios incluídos de Mondou et a1.,2010 apresentam

strscctibilidaclc magnética k variando entre 0,005 c 2,628 mSI com módia clc 0.56 mSl

(dp : 0,38). Em aproximadamente o 80% dos espécimes os valores de suscetibilidade

são menorcs a -0.75 mSI. (Figura 5lA.).

O grau de anisotropia P para todo conjunto varia entre l.0l e 222 comvalor

módio dc l.12 (dp:0,09) (Figura 5lB). Os valorcs médios de anisotropia para as

diferentes unidades são similares, sendo levemente maiores na Suíte Derribadinha. De

rclacionar a anisotropia com a suscetibilidade obscrva-sc que não cxistc uma clara

correlação exceto por algumas amostras de rochas rnáficas com ortopiroxônio (Figura

0.¿ 0,. 0,ó 0,8
¡réa
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4.Estudo estrutural a parlir da ASM e petrolrama

52 A), também da relação parâmetro de forma T e anisotropia no há uma clara

relação(Figura 52 B).

Na Figura 53, plota-se a distribuição espacial dos valores de suscetibilidade

magnética e anisotropia, não se eviclenciando com os dados disponíveis uma relação

entre os valores de anisotropia e a distribuição geológica.
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Figura 51. Frequôncia dos valores de suscctibilidadc média (km) e anisotropia magnótica (P). Não sc
incluem os valorcs do sítio próximo ao sicnito lbituruna.
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Alba Marina Suárø Rojas

Figura 53 Mapa de distrÍbuição dos d¡dos de suscetibilidade A, e anisotropia B.
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4.Estttclr¡ estrutural a ¡torÍir da ASM e petroÍrama

4.4.L Parâmetros de forma.

Em relação ao parâmetro de forma (T), a maioria dos sítios aprescntam T>0

inclicanclo que os elipsóides de ASM são dominantemente oblatos (planares) (Figura

szB).

Uma analise estatística mais representativa cla forma clos elipsóicles por unidade

é apresentada em histogramas de freqi.iência, porém considerando o valor do parâmetro

T por espéoime e não por sitio (Figura 54).

Na Suíte Derribadinha 90o/o dos elipsóides são oblatos, as amostras do Tonalit<r

Bom Jestts apresentam valores marcaclamente positivos (80%) exceto por uma amostra

(AR-1204) coletada no sul do corpo, no entanto nas rochas máficas com ortopiroxêni<r

ocorrem as maiores proporções de elipsóicles neutros a prolatos (40%). As amostras cla

unidade São Vitor apresenta elipsóides oblatos a prolatos.
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l'igrrra 54. l)iagramas cle l'reqüôncia do parâmetro de fbrma 'l'dos espécimes estudados tlas unidades
A: Dcrribadinha; B: Bom Jcsus; C: Rochas málicas conr ortopiroxênio;DtSão Vitor.

Para a Suítc Dcrribadinha e o Tonalito Bom Jcsus, a ltrrma ó principalmente

planar dos elipsóides, é provavelmente relacionada à influência de pirrotita e biotita.

Estcs minerais tendcm a definir clipsóides oblatos nos quais o cixo dc mcnor

magnetização K¡ é regularmente paralelo ao eixo cristalográfico c; e o eixo K¡, de

o!c
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4.Estudo estrutural a partir da ASM e petrotrama

magnetização máxima, ocorre no plano cristalográhco basal, mas sem uma direção

especifrca, salvo a uma relação de interseção intercristalina. Elipsóides oblatos por

definição marcam muito bem os elementos planares, mas tendem a não definir muito

bem elementos lineares. No entanto, nos sítios estudados a lineação é bem dehnida e

pouco dispersa. Portanto, considera-se importante para futuros estudos explorar mais a

fundo o significado destas lineações (Figura 554 e 558).

Em rochas máficas com ortopiroxênio, ainda com presença de pirrotita,

apresentam elipsóides prolatos com uma boa definição cle lineação, mas com dispersão

no pólo da foliação. (Figura 55 C)
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forma P vs anisotropia. A: Sítio AR1l55 da Suíte Derril¡adinha; B: Sítio AR 1235 do Tonalito Bom

Jesus; C: Sítio ARl186 das rochas máficas com ocorrência tle ortopiroxênio.
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Enquanto à trama rnagnética, as rnédias tensoriais Kr e K¡ que definem a

elipsoícle de ASM são consideradas conf,ráveis de acordo coln o valor do seni-ângulo

maior do cotre de confìança (a) em torno de K¡ e K3 (Tabela 2). Assim, para um valor

de cr < 28 o o respectivo valor de lineação ou foliação é considerado bem definido. Se

28o< u<42o considera-se moderadamente definido, e se for > 42" é considerado disperso

(I-Irouda, 2004). A rnaioria dos dados de lineação são considerados corno bern a

moderadamente defrnidos, enquanto a foliação é principalmente bem definida. (Figura

s6).

B

lìigura 56. Diagramas de fieqüência do scmi-ângulo
nlostrando os intcrvalos dc confiança.

ma¡or a da lineação (A) fìrliação (B), se

As representações gráficas da foliação e a lineação magnética citam-se na frente,

após da caracterização dos tipos de petrotrama.

4.5 Petrotrama e trama magnét¡ca.

4.5.L. Classificação microestrutu ra I

Na introdução deste capítulo, mencionou-se que a petrotrarna nas rochas ígneas

podc scr o rcsultado da atuação dc csforços tectônicos ou da acornodação durante a

colocação, ern diferentes estágios da cristalização magmática. Baseando-se nos critérios

cxpostos por Patcrson et al., 1989; Bouchez et al., 1992; Vernon,2000 e Paschicr &

Trow 2005, são definidos três tipos microestruturais para as rochas alvo deste estudo.

Na fìguras 57 rcprcsenta-se a distribuição espacial da classificação rnicroestrutural,

:,)
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. Tipo 7: Tramos desenvolvidas em estado mdgmático.

Nesta tipologia o desenvolvimento da petrotralla ocoffe a partir da rotação,

alinhamento e/ou imbricação de cristais euédricos imersos em ntelt (representado por

fases rninerais cristalizadas intersticiahnente entre cristais mais precoces). Tanto as

fases minerais precoces como os minerais intersticiais devem se apreselltar livres de

feições de deforrnação sugcstivas de rotação dos fenocristais no estado sólido, tais como

deformação intracristalina e recristalização. No entanto, em rochas ricas em plagioclásio

(gabros e dioritos) a interação entre cristais durante o fluxo magrnático pode gerar leve

deformação nas gerninações. Nestes casos, quartzo com extinção ondulante é comum .

. Tipo 2: Tramos desenvolvidos no sub'magmático.

Com o aumento da cristalização durante o esfriamento, a fração cle cristais no

magma anmenta e conseqüentemente a quantidade de melt diminui, oconendo a

transição de um estágio onde os grãos estão em suspensão para um fluxo do tipo grão

suportado.

Fabricas sub-magmáticas são determinadas pela evidencia de defomração

intracristalina na prcscnça de melt. O quartzo pode apresentar forte extinção ondulante e

até deslocamento ern subgrãos, lnas seln ocorrer recristalização. Cristais de plagioclásio

podem exibir geminações deformadas, bordas levemente arredondadas e fraturas, mas

seÍnpre com evidencias de rnelt residual (e.g. quartzo ou feldspato) preenchenclo

interstícios e fraturas.

o Tipo 3. Tromos desenvolvidas no estado sólido.

Nas tramas desenvolvidas por deformação no estado sólido, diferentes fases

minerais exibern marcacla defonnação intra-cristalina como cxtinsão ondulantc

deformação de geminações, fraturas, bordas serrilhadas e/ou boudinagem. Feições de

rccristalização por rotação de subgrãos e migração dc borda dc grão são sobresalientes.
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4.Estudo estnttural a partir da ASM e petrotrama

Figura 57. Mapa de distribuição de tramas desenvolvidas em estado magmático, sub-magmático e

sólido

4.5.2 Dom ínios estruturais

Da integração das características microtectônicas com o agrupamento dos dados

estruturais obtidos através de medições diretas no campo e das medidas de trama

magnética ASM, divide-se a região estudada em cinco domínios estruturais. Nas figuras

58 e 59 apresenta se o mapa desses domínios e posteriormente são descritos.
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Estereogramas de Schmidt, hemisfório infcrior mostrando as principâ¡s tendôncias dâ trâmâ

magnética.
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o Domínio 7:

Ocorre no setor ocidental cornpreendendo as rochas da Suíte Derribadinha,

associadas ao falhamento que põe em contato esta unidade com as rochas dos

Conrplexos Mantiqueira e Juiz de Fora.

Trata-se de rochas com bandarnento gnáissico desenvolviclo sob condições de

alta temperatura e fofte defomração no estado sólido. Apresentaur altemância de

domínios fortemente foliados e domínios de microlitons marcanclo urna foliação

tipicamerrte espaçada (Figura 604 e 608). O dornínio foliado é principahnente def,rnido

por ribbons de quartzo e a orientação das fases minerais máfìcas caracterizando textura

típicamente granolepidoblástica. O domínio de microlitons é representado por

fènocristais deformaclos de plagioclásio e agregados microcristalinos quartzo-

felclspáticos que totalizam entre 20 e 40 o/o em volutne da rocha. A transição etltre

domínios é abrupta, mostrando claramente o caráter espaçado da foliação

O quartzo apresenta-se principalmente na forma de ribbons, concorclantes colr-l

orientação preferenoial da biotita. Grãos de quartzo com fortnato rctangular e ribbous

monorninerálicos formados, possivehnente, por rnigração de borda de grão são

frequentes (Figura 60C). Em seção delgada nota-se que a biotita se comporta como

lirnite físico para a progressão da recristalização do quartzo, caracterizando estruturas

tipo pinrring e window (Figura 60D). Quartzo e feldspatos também ocorrem como grãos

recristalizados num arranjo sub-poligonal, e colrlo subgrãos bordejando porfiroclastos

de plagioclásio. Esses porfiroclastos oconem anedondados, com bordas senilhadas,

gentinação polissintética descontínua e frequentemente exibem-se boudinados.
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Figura 60 Alloramcnto na rcgião dc falhamcnto. Obscrva-se tl bandamento de porções félsicas c
máficas; B: Porlìroblastos deformados de plagioclásio: C: Ríbbons de quartzo com fbrmato rctangular

e paletas biotita envolvendo porfìroclasto polimineral (granada-biotita-plagioclásio); D: Detalhe cle
estrutura em pìnnìng enr quartzo, conl as setas indicando o sentido da nrigração de borda de grão.

Esta região exibe foliações rasas de direção variável entre 340 e 30 com

caimento para leste, carregando lineações cle estiramento mineral down dþ. Foliações

mais inclinadas na mesma direção apresentam lineações com tendência direcional com

caimento para N e NW (Figuras 58 e 59).

Nesta região as características texturais da rocha permitiram a

identifìcação direta de lineação e foliação. Nos poucos afloramentos onde não foram

evidentes realizou-se aquisição de dados de ASM.

o Domínio 2:

Compreende rochas da Suíte Derribadinha e pods de rocha máficas com

ocorrência de ortopiroxênio na região próxima à cidade de São Geraldo de Tumiritinga

(setor nordeste do corpo).
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Nesta região as rochas da Suíte Derribadinha apresentam deformação

caracterizada pela passagelll progressiva da tochas deforrnadas no estado sub

magn-rático para setores protomiloníticos, miloníticos (Figura 6 lA),

Em seção delgada nota-se a altemância de domínios fortemente foliados e

domínios de rnicrolitons definindo uma foliação espaçada (Figura 6lB). Esses domínios

tênr espessura variável, sendo que os microlitons são de maior irnportância nas seções

delgadas (entre 60 e 40Y, cla proporção modal). A passagern entre os domínios é, ert

geral, gradacional.

Em termos gerais, o domínio foliado é defrnido pela orientação das fases

minerais rnáfìcas numa textura essencialmente granolepidoblástica, tnarcada pela

orientação das palhetas de biotita. As porções microlíticas são marcadas pela presença

dominante de cristais de plagioclásio de tamauhos variáveis, tabulares a sub-

arredondados, por vezes corn bordas serrilhadas; geminações segundo a lei da albita e

albita-periclínio estão comumente deformadas. Os cristais de plagioclásio também

podeur ocorrer recristalizados formando arranjos poligonais de granulação fina (- I

mm) ou borclejando porhroclastos.

Ribbons de quartzo (Figuras 6l C c 6l D) e pallietas de biotita deftnetu unla tranla

planar nas rochas rniloníticas. Porfiroclastos de plagioclásio e de agregados

policristalinos (quart2s+plagioclásio) ocorrem defortnados, por vezes boudinados e

alongados no sentido da foliação. Esses porfiroclastos ocorrem circundados por tlma

tnatriz de granulação fina, principahnente feldspática (Figura 61E), definindo urna

textura tipo 'manto-núcleo'. Ern proporção modal, essa matriz fina varia entre 10 a 60Yn

da rocha, provavelmcnte gerada a partir de mccanismo de recristalização por rotação dc

subgrãos. (Figuras 6lD, 6lE, 61F).
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4,Estudo estrutural o ¡turtir da ASM e petrotramu

Figura 61. A: Amostra de mão polida de rocha milonÍtica (alloramento AR-1I57) mostrando a variação
na proporçilo de matriz. Na partc inferior da amostra a matriz tem aspecto ultramilonltico; B:

Foliação descontínua com domínio de micrólitos quartzo-fcldspáticos e biotita definindo a foliação; C:
Porliroclasto delbrmado com fortc poligonização de quartzo; l): Rihbon de quartzo com fbrnrato

sigmoidal; E: Rìbbou de quartzo dobrado no vértice de porlìroclasto de plagioclásio def'ormado; f,:
Porliroclasto do plagioclásio envolto pela foliação, com nco-for¡nação de sub-grãos nas bordas. (Todas

as fotomicrografias fora¡n tomadas com analisador).

E freqüente que ribbons de quartzo nas regiões proto e ultramiloníticas exibam

cristais com formato retangular como bordas retas geradas por migração de borda de

grão em condições de alta temperatura, No entanto, rochas ultramiloniticas podem estar

associadas a retrabalhamento de baixa temperatura.

Os spofs de rochas máficas com ocorrência de ortopiroxênio são aparentemente

isotrópicos. Mincrais máficos não cxibem orientação preferencial de fcnocristais clc

plagioclásio apresentam geminações moderadamente deformadas. O quartzo quando

prescntc ocorre intersticial e com extinção ondulantc

A foliação é, em geral, contínua com direção N-NE e ângulo de mergulho baixo

a modcrado (< 60"), carrcgando lineações com caimsnto moderaclo para NE. A
tendência média da foliação é 013/60SE e da lineação é N45E/35 (Figuras 58 e 59).
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Dados ASM nas rochas máfrcas com ortopiroxênio definiram foliação N65E

conr caimento para NW tanto para a rocha hospedeira como para o enclave. Entretanto,

a lineação do enclave mergulha para NNW e na rocha hospedeira para NE.

. Domínio 3:

Envolve as rochas da unidade São Vitor na região do Vale do Rio Doce, as quais

apresentam tramas desenvolvidas no estado magrnático cujo aspecto varia cle isotrópico

a uroderadaurente f-oliaclo.

No microscópio, identificarn-se foliações magmáticas continuas e espaçadas.

Foliações continuas são defrnidas pela orientação preferencial e homogênea dos eixos

longos da mineralogia rnáfica (biotita e anfibólio) e felsica (quartzo e feldspatos); nas

foliações espaçadas, palhetas de biotita definem o domínio foliado . Já o domínio de

microlitons é definido por fenocristais e matriz quartzo feldspáticos. Os domínios se

clispõem num arranjo paralelo, onde os microlitotts cobrem entre 50 e 70 Yo da rocha. A

passagem de um para outro é transicional.

Cristais cle plagioclásio são no geral euedrais a subeuedrais, exibindo por vezes

gerninações levemente deformadas, quartzo e microclíttio ocomem sob fonna intersticial

representando o melt. Características de deforrnação no estado sólido uestes minerais

são fi.acas, indicando que não ocorreu deformação (rotação ou acomodação) de

fenocristais no estado sólido. Gerrrinações deformadas no plagioclásio podem-ser

resultado da interação entre grãos durante a cristalização, acomodação e/ou fluxo

nragrnático. (Fotografias de arnostras de mão e fotornicrogrofias na seção 2.1.6 de

petrografta, Figuras 18 e 19)

Algumas rnedições de campo compatíveis com as tramas magnéticas obtidas por

Mondou (2010) c ncste trabalho, revclarn trends cstruturais N-S, com planos de foliação

com mergulho raso para leste e lineação down dip. A tendência principal aproximada da

foliação é 0/30E e da lineação é S104F,l16 (Figuras 58 c 59).
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o Domínio 4:

Corresponde à região central da ârea de estudo, envolvendo principahnente as

rochas do Tonalito Bom Jesus e as rochas máficas com ortopiroxênio da região de

Capitão Andrade.

Estas unidades exibem foliações desenvolvidas no estado magmático a sub-

rnagmático, sem lineação evidente ern calnpo.

As rochas do Tonalito Bom Jesus apresentam foliação espaçada. Observada ao

rnicroscópio, a foliação defrne-se pela forte orientação preferencial de biotita que perfaz

entre 20 e 40o/o da rocha. O domínio de microlitons é constituído essencialmente por

plagioclásio, quartzo e granada. Esses domínios ocorrem principalurente paralelos entrc

si, muito embora aspectos anastomosados tenham sido tambérn identificados. A

transição de um domínio para o outro é selnpre abrupta (Figura 62A).

Evidências de deformação intracristalina (extinção ondulante, gerninações

deforuraclas, sub-grãos, e por vezes recristalização estática) são observadas erll

plagioclásio e quartzo. Quartzo é intersticial e apresenta forte extinção ondulante

(Figura 628). A formação de sub-grãos esta muito bem desenvolvida em setores onde o

quartzo ocupa estreitos interstícios. Bordas suturadas são cornuns entre cristais,

sugerindo migração de bordas, muito provavelmente sob condições de alta temperatura

(Figura 62C).

Freqi.ienternente observa-se o alinhamento sub-paralelo de cristais alongados de

plagioclásio. Porérn na maioria das amostras os cristais de plagioclásio ocorrern

dcfomrados c fraturados, conl cxtinção ondulantc c gcrninação dobrada, curvada ou em

cunha.

O alinharncnto dos minerais máficos c dos cristais de plagioclásio, alcm da

presença de quartzo intersticial e a simultânea oconência de deformação intracristalina,

sugereln que a foliação da rocha desenvolvcu-sc cm presença dc quantidades variáveis

de ntelt. Contudo, é possível que a deforrnação tenha continuado no estado sólido.
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4.Estudo estruhtral a partir da ASM e petrotramcr

Figura 62, A: Fotomicrografìa da rocha lbliada; notar o domínio de microlitons constituído
principalmcnte por cristais de quartzo anedrais com forte extinção ondulante, c biotita representanclo
o donrlnio foliado; B:Quartzo intcrsticial dcformado, com extinção ondulante tipo xadrez; C: Quartzo

com bordas irregulares lobadas;D: Cristal de plagioclásio com bordas serrilhadas, silimanita e grãos de
plagioclásio de grão lìno em volta, (Todas as fbtomicrogralias lbram tomâdas com analisador).

As rochas máficas com ocorrência de ortopiroxênio apresentam foliação

magmática microscópica que varia de incipiente a forte. Essa foliação retrata o

bandamento observado em escala de afloramento, senclo caracterizada pela orientação

preferencial contínua de oristais tabulares de plagioclásio e das fases máficas,

hornblenda e piroxênios. (Figura 63).

Deformação intracristalina não é uma feição marcante, muito embora observe-se

que em alguns cristais de plagioclásio as geminações estejam fracamente deformaclas.

Não há evidências de recristalização em quartzo ou plagioclásio, embora o quartzo

aprescnte extinção ondulante. O carâtcr incipiente da deformação é igualmentc

estendido para as injeções leucocráticas onde não observa-se orientação preferencial de

minerais, embora o quartzo possa apresentar extinção ondulante em grau moderado.
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4.Estudo estnttnral a partir da ASM e petrotrama

Figura 63. A: Fotomicrogralia da foliação magmática continua em rochas máflcas, observa-se a
orientação preferencial de clinopiroxênios e plagioclásios; B: Marcada orientação preferencial de
cristais de anfibólio e plagioclásio, na parte inferior predomfnio de cristais com granulação mais

grossa. (Fotomicrografias com analisador)

Estas rochas definem foliações com orientação próxima a NS e caimento

moderado (entorno de 30) e inclinado (entorno de 75) para leste, carregando lineações

direcionais com caimento raso para norte (Figura 58 e 59 ).

o Domínîo 5:

Compreende as rochas da Suíte Derribadinha aflorantes a leste do Tonalito Bom

Jesus.

Estas rochas exibem tramas desenvolvidas no estado sub-magmático a sólido

caracterizadas por foliações fracas a fortes de carâter espaçado. A orientação

preferencial de biotita define o domínio foliado, onde os fenocristais e porfiroclastos de

plagioclásio são os constituintes principais do domínio de microlitons.

Plagioclásio pode ocorrer como fenocristais com pouca deformação intracristalina

(Figura 64A) ou como cristais fortemente deformados com geminações deformadas,

com formação de subgrãos (Figura 648) ou como cristais de grão fino recristalizado,

estruturas manto núcleo podem ocorrer.

O quartzo ocorre ora como cristais intersticiais com extinção ondulante ora como

ribbons definindo o domínio foliado das rochas deformadas no estado sólido.
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Flgura 64. A. Fenocristals de plagiocláslo com poucâ deformação intracristallna, moderada follação
sub-magmá""i1#;j:i":ffi:ïiffi'å'n';,ffi:ilïi,"ff"ïi:'å'"iï.älï,1ffii:em ribbons'B:

Os dados ASM apresentam foliações com dois agrupamentos principais: com

orientação NW e mergulho raso para NE, e com orientação para NE com mergulho

moderado para SE. A principal tendência de dados de lineações situa-se próximo a

N80/30, marcada pelo agrupamento do ponto AR-l189. As outras medidas tendem a

definir lineações com caimento para NE (Figuras 58 e 60).
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4.6 Considerações estrutura¡s.

Os valores cle suscetibilidade tnagnética rneclia da Suíte Derribadinha, das rochas rnáfìcas c

da associação tonalitico-granodioritica São Vitor, não chegam a se considerar fortemente

magnéticos, não entanto a ASM destas rochas pode ser controlada essencialmente pela fração ferro

e paramagnética. No Tonalito Bom Jesus, os baixos valores de suscetibilidade, sugereln que

tlineralogia rrragnética é praticamente ausente, estando a ASM controlada essenciahnente pelos

minerais paramagnéticos.

Ishihara, (1977) distingue as rochas graníticas a partir clo porrto de vista rnagnético em dois

tipos essenciais: i). a série portadora de magnetita e/ou titano-magnetita e ii) a série por-taclor.a cle

ilrriellita ou ltcnro-ilnreutita, esta úrltirna fì'equenternente associacla a granitos tipo S (Takahashi et

al., 1980 Ellwoocl & Wenner, lgtìl). O Tonalito Born Jesus, portador de ilmenita e hematita,

urostra uma associação similar com os dados litogeoquímicos, já que exibe uma assinatura

peralutninosa, que sugerc a participação cle material crustal rico eln alurnínio.

As tramas desenvolvidas nas rochas desta região, e definidas eln três tipologias, apresentam

tnudanças graclacionais entre elas, sugerindo que a deformação foi continna clesde o estaclo

magt.trático até o sólido. Pot'etn a deformação no estado sólido considera-se restrita a zonas de

cisalhamento específicas, chegando a não afetar totalmente a trarna rnagmática da Suítc

Derribadinha e Máficas associadas.

O estudo da nrineralogia magnética evidenciou a presença e possível influência da pirrotita

na definição da tratna rnagnética para as amostras da Suíte Derribadinha e das rochas máfrcas corn

ortopiroxênio, No Tonalito Bon.r Jesus a biotita é o mineral niáfico mais ilupoftante e possivehnente

cncarregado de definir a trama n-ragnética da rocha.

Em vários sítios da rcgião estudada foi possívcl a rncdição direita da foliação da rocha e da

cotnparação coln os dados obtidos pela técnica ASM, verificou-se a coerência entre eles. No

rcfcrcntc às lincações, sua medição dircita foi rnais rcstrita a locais com dcfon-nação no cstado

sólido, mas observou-se certa sirnilaridade com os dados de ASM.

As lncdidas dc ASM são cm grandc partc comelacionadas com as trarnas magrnáticas c

aquelas deforrnadas no estado sólido, exibindo urna relativa coaxialidade com a estrutura das rochas

cncaixantes do Grupo Rio Docc. Isto pode reflctir csscncialmcntc a dinârnica dc empurrão, dcfrnida

no calnpo e na ASM por foliações de traixo a moderado mergulho com direção aproximadamente
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N-S, com cairnento para leste e lineações down dip ir"rdicativas do fluxo de tnovimcntação para

leste, a parlir de indicadores cineuráticos..

Lineações colr coltlponente direcional, registradas pela ASM na região central da área de

estudo, abrangido rochas do Tonalito Bom Jesus e rochas máftcas cotn oftopiroxénio podeur se

relacionar à componente transpressiva associada ¿ì dinâmica cle emputrão. Não entanto, o

significado destas lineações requer de trlais exploração.
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5. CONCLUSOES

A Suíte Derribadinha e o Tonalito Bom Jesus, ocorreln na região onde as rochas do domínio

tonalítico central (se incluindo a Suíte Galiléia ), cavalgam sobre os complexos Mantiqueira e Juiz

de Fora do Dornínio Ocidental, na Faixa Araçuaí.

A Suíte Derribadinha é constituída por ampla variedade composicional que inclui dioritos,

quartzo-dioritos, tonalitos e injeções leucograníticas, sendo rnais fì'eqtientes os termos tonalíticos. A

Unidade Bom Jesus é essencialmente tonalítica e amostras analisadas da Suíte Galiléia mostraram

cornposições cssencialtnente tonalíticas e granodioríticas, coln cornposições graníticas luais

restritas.

A Suíte l)erribadinha e a Unidade Born Jesus apresentant potls dc rochas máf-loas associados

(referidos na bibliografia como enderbíticos) que foram classif,rcados como gabros e quartzo-gabros

cotn ocorrência de ortopiroxênio eln torno de 5Yo da proporção total de nrinerais.

As diferenças colt-tposicionais nos contei¡dos de elementos rnaiores, menores e traços das

Suítes Derribadinha, Galiléia e do Toualito Bom Jesus são concordantes corÌl processos cle

cristalização fi'acionada, sendo a Suíte Galiléia formada pelos temros mais fracionados. As rochas

ntáftcas cottr ortopiroxènio apresentam padrões de difereciação distintas ao conjunto geral

Todas as unidades mostraram similaridades, com assinatura de batólitos cordilheiranos

(mctalumitlosas, cálcio-alcalinas e magnesianas) segundo Frost et al. (2001). Apresentam padrão de

elementos traços semelhantes, o enriquecimento em LILE e o ernpobrecimento ern HFSE são

condizentes coln lnagmas de arco vulcânico, e sugereln qlle as varias unidades cartografadas

relacionam-se geneticamente.

A petrotrama da Suítc Dcrribadinha, do Tonalito Bonr Jesus c das rochas nráfìcas com

ortopiroxênio é principalmente magrnática a sub-magmática. Deformação no estado sólido é restrita

àzona dc cisalharnento que coloca a Suíte Dcrribadinha c o Tonalito Bom Jesus sobre as rochas do

complexo Mantiqueira e Juiz de Fora através de cavalganlentos. ,

Dados ASM c rncdições direitas no canrpo pcrnritiram dcfinir urna tcndôncia principal da

foliação corn direção aproximada N-S e rnergulho suave a moderado para leste. Lineações de

cstiranrento trrincral mcdidas cm rochas rniloníticas são principalmente dou,n dip. Lincaçõcs

registradas pela ASM clefiniram três tendências agrupamento: i) down dip; ü) oblicluas corn
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caintento para NE e iii) corn componente direcional. Indicadores cinemáticos correlacionados com

as f'oliações N-S com caimento para E contendo lineações clown clip refletetn dinâmica clc empurrão

com movimentação para leste, as lineações com componente direcional, registradas pela ASM

poderiarn se relacionar à componcnte transpressiva associada à dinâmica de ernpunão.

A coaxialidadc cxibida cntre os dados clc ASM e as medidas obtidas cliretamente no calnpo

nrostrarn urna boa aproxirnação da petrotrama regional, entretanto, uma abordagem mais profttndzt

na aplicação dessa técnica é necessária para validar e complementar os resultados.

As tramas paramagnéticas e as associaclas à pirrotita neccssitam cle claclos adiciouais, os

quais podem ser obtidos por outros métodos que fomeçam informações adicionais sobre os

ntccanismos de clefbrniação e sobre a orientação preferencial cla rede cristalina (OPC) dos principais

r-nincrais constituintcs cla rocha. .

Consideraudo os dados apresentaclos anteriorntente, a ocorrência dc urudanças graclacionais

entle tramas magrnáticas e pós-rnagmáticas (estaclo stiliclo), e a concordância entre as estntturas

internas cla Suíte Derribadinha e do Tonalito Bom Jesus conl a estrutura das rochas encaixantes do

Gmpo Rio Doce, srìgere qlte a colocação clcstas unidades foi afetacla clurante o evento colisional,

apcsar dc rochas gcradas a partir cle arcos vulcânicos scrcm associaclas a estágios pré-colisionais. .
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