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Face o caráÈer singular de sua mineralogia e

Èextura, o corpo anfibolÍtico ocorrenclo na região do

Jaraguã, distante aproximadamente 22 quilômetros a ng

roeste da cidade de São Paulo (Fíg. 1), tem merecido a

atenção de diversos pesquisadores (l'foraes Râgo, 1933;

Coutinho, 1953; Cordani et 41., 1961; Gomes, L962; Go

mes et a1. , L964; Coutinho, f96B) . Coube a Gones (1962) 
'

estudã-to mais detídamente com vistas ã sua urelhor c_e

racterização mineral6gico-petrogrãtica, bem como coli
gir dados que pude6sem contribuir ã interpretação de

sua gânese. Ap6s reunir apreciãve1 acervo de informa

ções quÍmicas, Gomes et a1. (I964) procederam ã aiscug
eão do quimierno e origem dâsses anf ibolitos, cheganc¡o

ã conclusão, a exemplo de CouÈinho (1953), Cordani et
p1. (1961) e Gomes (1962), de que os mesmos teriam si
do, genèticamente, derivados do metamorfisn¡o dinamoter
nal de antigas rochas bãsicae intrusivas no pacote me

Èassedimentar. Conquanto contando apenas com dados 6p

ticos e evidãncias texturais, Gomes et a1. (I964) tece
rar. algumas considerações a respeito das possfveis mu

danças quÍmicas que teríam 6e processado nos minerais
dae rochas anfibolíticas como reBultado de variações
do gradiente tãrmico regional. Assin guê r estabelece
ram duas zonas petrogrãficas distintas dentro do corpo
anfibolífico: a) uma centro-oest.e, caracterizada pela
exisrância de rochas mais xistosas e de granulação fi
Dê r e rendo como constituintes mineralógícos hornblen
da de coloração c1ara, e de baixo Índice de refração,
e plagioclãsio não geurinado, ou geminado segundo leis
simples, com composição varíãve1 de Ar13 - Anrrr e b)

uma sul-sudeste, onde a hornblenda possui Índice de re
fração mais alco e coLoração escura, e o plagíoc1ãsio,
comumente exibindo geminações cornplexas, composição va

riãvel de An55 - O.g2. As rochas desËa zona apresen
tam granulação ¡nais grossa, al6m do que se mostram em

l. TNTRODUçÃO
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geral. nenos xis tos as .que as anÈeriores .

to, o de investigar o comportamento quÍnico dos

raia nais imporÈantes deseas rochae, tendo em mente uma

melhor compreensão dos fenôrnenos sucedidos nas duas zg
nas perrogrãficae mencionadas acima. Visa tambãn esta
belecer, com base em resultados analÍticos, as princi
priis variações químicas que tiveram lugar neaseB mine
rais e que, tenÈativamente, a partir de dados 6pticoe,
haviam sido sugeridas por Gomes (1962) e Gomes et al.
(1964), bem como discutÍ-las em tôrmoe de suas even

o principal propõsito dâste trabalho ê, portan

-2-
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Fig. 1 - Mapa mostrando a localização da área estudada"



tuaie inplicaçoes
diçõee de preseão
fibolítico.

corpo úníco com dir¡eneões aproximadas de lr5 por 2r5
ku, ocorrem na região do Jaraguã associados, principal
nente, a metassedimentos do Grupo São Roque r local.mente
representadog por eerícíta xistos e quattzitos (Fíg.2).
Êsse corpo, con direção N 2Otr, diepõe-se em aparente
dlacordâncla com respeito ã esÈrutura regionalralãm de
mostrår-ae confínado, junto ã sua porção SE, por exten
Ba massa granftica, típo plrltuba, de ídade posterior
ãa denais rochaa da ãrea. sedimentos recentes, forman
do vãrzeae e depósitos de ta1us, foram tambãm assinala
doe na região.

A ãrea do Jaraguã foi afetada por inÈenso e cog
plexo falhamento, possuindo os slstemas princípais di
reçõee dominanres N 45I.1 e N 258. Nos quartzitos e sg
ríclta xÍBto6, parece existir uma estruturå sincLinal
de eixo aproximadauente E-u, com inclinação moderada
para l{. oe anfibolitoe estariam localizados na crista
dãsee eÍnc1ínal (Cordani et al., l96l).

como fatôres
e temperatura

Os anfibolitos investigados, constituindo

-3-

<le ¡nodificações nas cog
reinantes no corpo an

2. GEOLOCIA LOCAL

um

A deterurinação da composição quÍnica doe nine
raie dae rochas anfibolíticas proceasou-se com o auxÍ
lio das eeguintee tãcnicas¡ micro-eonda eletrônica,
fluorescência de raioe x e espectrogFafla 6ptíca. Face
ãs partlcularídades do trabalho experinental, elas se
rão objeto de apreciação indívidua1.

3. MÉToDos DE TRABALH0

3.1. Îãcnicas de Anãtise QuÍnica
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3. f.1. Micro-sonda eletrônÍca

À. exceção dos dados analÍticos constantes das
Tabelas IX e XI, todos os demais foram obtídos pelo
pr6prio autor utilizando a t6cnica acÍma. A execução
do programa teve lugar nos laboratõrios do Departamen
to de Geologia e Geofísica da univereidade da calíf6r
nia, Berkeley, Estados Unidos da Arnãríca, no tranBcur
so do estãgio que o mesmo ali realízou entre setembro
de 1968 e outubro de L969, o inetrumento usado foi um

"ELectron Probe ltícroanaly zer',, urodâ1o EMX-SM, de f a
bricação ARLr €guÍpado com 3 espectrônetros dÍspersi
voa e 3 pares de crierais (Lif/ADp, LiFlaop e LiF/KAp).
Quando neceseãrío, os dados analítícos obtrdos foram
corrígidos para oa f atôres ttbackground", t'dríf t,', núns
ro atônico, fluorescãncía secundáría e absorção atômi
c8¡ uaando-se o programa de computação elaborado por
Frazer et al". (f966). A correção para ,'deåd tine'r foí
Bempre elfnínada mäntendo-ee a contagem abaÍxo de
5000 c/s. En casos eBpecíais, o regiet,ro doe dadoe
analíticos processou-se não s6 junto ã nãqutna de eg
crever acoplada ao equípamento, como tanbãm a uma pel
furadoia de carÈões para fine de couputação.

Excluíndo-se os valôrea de Cl e F para os anfi
b61ioa, oe de¡naie dadoe fornecfdos nao tabelas corres
pondeu a uma nãdia aritnãtíca de côrca de 15 a 25 de
teruínaçõee em grânuloe dÍferente6 da nesma eepãcie r¡i
neral6gíca para cada amostra ínvestigada. A fÍn de
ter-8e um conËrô1e mais rígoroso doe reaultadoa, aa de
ternínaçõee foram sempre proceesadas em dupllcaÈa. No

caso partícular daguelee elenent,oe, o valor rnã¿ío f oi
obtldo a partir de apenas 1o determinaçõea. o nrÍmero
total de amostras de rochas ínveetlgadaa fof de 23.

Eru condlçõea ideaís de operação, a preciaão pg
ra o8 resultados conseguídoe com a tãcníca da mícro-
-eonda ã estlnada entre 1 a 27" pâra os elementoe prin

-5-



cipai.s e cerca de 5Z para os el
Contudo, no ca6o particular de

aplicados facâres de correção,
cipalmente pâra os eleuentos de

alcançando valôres da ordem de

Face ã treterogeneidade
nente feldspatos e anfib6lios,
cia de padrões mais adequados,
precísão dos re6ultados para og

ae ínferior ã mencionada atrãs.

Procedeu4se ao cálcuIo do desvio padrão parå
todos o6 elementoe dae amostras analisadas, e a anälÍ
se estatística dêsses resultados pernítiu estimar a
precisão para o8 rnais abundantes em tôrno de sz e eo
redor de Loz para aquâlds presentes em porcentagene di
minutae. os dadog moatraram tambãn que, em vírtude da
naior homogeneidade dos crisÈbís, os va1ôres obtídos
para epídotos e Ílmenitaa são nais precisos que .,6 re
ferente6 aos feldspatos e anfíb6lioe.

Tendo-ae em vista ã natureza díetÍnta doe mine
rais analisados (feldspatos, anfib6lioe, epldotoe e il
meniÈas), requerendo freqtlentemente condíções divereae
de operação, faz-'ee iurperioso díecutir i.soradamente to
do o trabaLho analÍtíco executado.

Ileioree Ínforrnações å respeíto da aprÍcação da
tãcníca da micro-sonda no ca,opo da ninerarogia podem

-6-

ementos subordinadoe 
"

amo6tras onde não são
a prec:.sao e menor rpril
baixo número atômico,

L07, 
"

dos críetais, principal
assím como a Ínexistêo
era de Be supor que a

minerais em estudo fôs

aer encontradas noa trabalhoe de Srníth (1965),
(1967), Long (f967) e Swearman e Long (1969).

3.1. 1. 1. Feldspatos

Oe feldspatos, üníca e excLusivamente plagio
c1ãeios de composíção quÍmica variãve1, foram analisa
dos, para seus 6xidos príncipaís, tendo por padrõee
crÍstais tambãn de plagíoc1ãeioe, reduzindo assim suag
correçõe8 apenas para "background" e "drÍft, do ínstru
nento. Foram conatruídae curvaa de car.ibraçãoo reunín

Keil
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do teor do 6xido correspondente e regisÈro do¡- impul
sos por tempo de contagem, para SiO2, A1 203, CaO e

Nar0 ' permitindo dessa maneira a determinação direta,
no gráfico, ca porcentageu¡ 6xidos nas amostras invest1
gadas. Para a obtenção dos valôres utilizado6 na ela
boração das Irígs. 5, 6 e 7, valeu-se tambãn de um pro
grama de coürputaçãor guê expressa diretamence a compo
sição do feLdspato em Èãrnros das mol6culas de ortoclã
sio, aLbita e anortita.

As condições de instrumentação foram as seguin
teB: intensidade de corrente 0rO5 - 0rO9 mA, potencial
de aceleração 15 kV, rempo de integração 20', e diâne
Èro aproxímado do f eixe eletrôníco 1 ¡r e 20 ¡r.
ú1tÍno valor foi enpregado tão sômente na deterninação
de Na e K a fin de dininuir eventuais efeiÈos de vola
tilização. 0s padrões usados, todo6 cristaie naturaie,
com alguns perÈencentes ã coleção mineral69ica daquele
Departarent,o' foram os gue se seguem: AlbÍta ng I, o1å
goclãsío nQ lt (Ribbe e smith, 1966) e Byrownira n9 3
para Si e Al"; Andesína ng L4, Anortita ng LZ (Ribbe e

s¡níth' 1966) maie os criatais anteriores para ca e Na;
Ortoclãsio nP 16 para K; Biotita ng 3 para Tí e

Cunningtonita n9 I para Fe, Mn e Mg.

A Fig. 3 mostra o caráter linear da curva de
caLtbração para cao dae amostras JA-4, JA-9, JA-1r,
JA-17' JA-20 e JA-35r consÈrufda a partír dos dado6 oÞ
tidos nos cristaie padrõee Albita rig I, oligoclãsio ng
1l' Andesina ng L4, Bytwoníta ng 3 e Anortíta ng Lz.
3.1.1..2. Anf ib6tios

o trabarho analÍtico com o6 anfiu6tios viu-se
dífícuLtado em razão de dois åspectos: a) ausência de
padrões adequados, exígindo por conseguínte a aplica
ção da totalidade dos fatôree de correção, e b) carã

Es te

ter intensamente zonado dêeeea mÍneraie em

a¡no8 traS . Nos ca8.,e ¡naÍ I extremos de zoneamento , por
exempl'o JA-28' a anãliee quÍnica fornecÍda corresponde.

a 1 gumae



Fig. 3 - Curva de calíbração
aEostaas JA-4, JA-9,

¡roooo 50000 60000
Contogcm /2O" -+

de CaO para os

JA-l1, JA-17,

80000 eoooo

feldspatos das

JA-20 e JA-35.
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e¡u realidade a um valor mãdio entre
núc1eo e bordas.

Excetuando Cl e F, todos o6 demaig elementos
foram dosados com o aparelho operando nas seguinÈes
condÍções: intensidade de corrente 0r05 - 0r08 nA, pg

tencfal de aceleração 15 kV, tempo de integração 15"

e diâmetro aproxirnado do feixe eletrôníco I p . No ca

so dos doís elementos citados, as condlções foram, re.l
pectívamente, as gue 6e seguen: 0r15 - 0r20 mA, 10 kV,

50" e 15 u.

A exemplo doe feldspatos, utilizou-se apenas

padrões de cristais naturaie, a eaber:
(Brown e CarmÍchael, 1969) para Sí, Ti, 41, Fe, ìfg e

Ca; Biotita n9 3 para K; Cunuringtonita nQ I para Mn;

Jadefta nQ 3 (Coleman, 1961) para Na; Escapolita nQ 16

(Shaw, 1960) para C1 e Flogopita nQ 7 (Rimsaite, 1964)

para F.

Na investigação da esÈrutura zonada em anfib6
lios, contou-se, na anãlise de secções transversais de

crietais, com o auxllio de um diapoeitivo ("step 6can

attachment") peruritindo o deslocamento automãtico da

amoBtrå para novas posiçõee de determinação. NeBte ca

Bo¡ foi empregado um espaçamento constante de 3 ¡r.

3.1.1.3. EpÍdotos

Face ã inexistência de padrões mais indicados,
foi-se neceesário empregar o cristal de Kaersutita
(Brown e Carnichae1r l969), vÍato que âete, dentre oB

inúneros exístenteB na coleção, era o que possuia va

lor mã¿lo do número atômlco de seus elementos nais pr6
xino do referente ã amostra estudada. Oe dados conti
dos na6 Tabelas Xx e XXI foram corrigidos tão sõmente

para "background" e t'drÍft", razão peLa qual devem ser

-9-

composiçl<, do

Kaerautita

tonados apenaB como valôree relativos. Taís

çõea, contudo, não reduzem aua importância, pois
tnesmoB poBeibilíta¡n caracterizar, com boâ margen

linita
o8

de se
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gurança, a esp6cie mineral69ica do 8ruPo, bem como esta

belecer a6 diferenças químicas porventura exisCentes

nas amostras das duas zonas Petrogrãficas. As

ções de instru¡uentação empregadas foram as seguintes:
intensidade de corrente 0rO5 - 0r06 mA, potencial
aceleração 15 kV, temPo de inÈegração 20" e

aproxinado do feixe eletrônico I u .

3.1.1.4. Ilnenitas

Estes minerais não apresentaram quaisquer dif i
culdades de ordem analíÈica, face ã existôncia de um

cristal padrão da mesma espãcie (Ilrnenita nQ 1), permi

tindo a determÍnação de Ti, Fe e Mn. Nestas condições,
procedeu-ee ùnicamente ã correção do "drift" do Ínstru
mento. Jã Al e }fg foram dosados com o auxíllo de

cristal. padrão de cro¡nita (cromita n9 10), levando con

seqtlentemente ã "p1icação 
dos de¡nais fatôres de corre

ção. As condíções de insÈrumentação foram a8 que se se

gueu¡: intensidade de corrente Or05 - 0r06 nAr Potencial
de aceleração 15 kV, tempo de integração 20" e diâroetro

aproxímado do feixe eletrônico 1 p .

3.L.2. Fluorescência de Raios X

0 trabalho analltico, cons istindo da deternina

ção da composição quÍmíca de 10 concentrados de anfib6'

1íos, foi executado por M.C. Van Oosterwyck-GasÈuche rem

Lg67, nos laborat6rios do Musãe Royale de ltAfrique Cug

trale, Tervuren, nãtgica. Os concentrados usados, v3

riando em pâso de 5 a L0 gramaf¡, foram obtidos com o eu

xÍ1io de um separador eletromagnãtico, ¡rodê1o FranÈ2, e

1Íquídos pesados (solução de Clerici). A sua Pureza ê

cond i

diânetro
de

estimada como sendo não inferior a 957". Como

analÍtico, utilizou-se a rocha BCR-l' (United

Geological Survey), com dados fornecidos Por Flanagan

(Tg67>. Os teores de FeO e I'fgO f oramr contudo, deteruri
nados pelos mãtodos químicos convencionais, o mesmo su

cedendo com trO* e HrO .

um

padrao
StaÈes



3.1.3. Espectrografía öptica

Os elemenEos tråços das 10 amostras de concen

trados de anfib6líos, analisados para seus elementos
principais por fluorescância de raios X, foram deteru¡i
nados por C1ãudio V. Dut,ra, do Instituto de Tecnologia
IndueÈrial, Belo Horizonter poE mãtodos espectrogrãficos
sem uso de padrões internos. Inforrnações eôbre as carac
terÍsÈícas do insErumento utilizado, bem como acârca do

procedimento analftico adotado, são encontradas em Herz

e Dutra (1960).

o cãlcu1o da f6rmula química, a Partir dos dg

dos constanteB dae díversas tabelas, seguiu, em traçoB
geraÍe, o procedlnento adot,ado por l.Iarren (1930) para

os míneraie do grupo dos anflb6lios. Como era de 8e eg

perar, considerando-se a exfetência de mínerais com eg

t,ruturas crietalinas completamonte diferentee, Í,êz-se
necessãrla a adoção de dlveraos valôres como unídade de

cãlcu1o. Aesím, o nûnero de ãtonos de oxigânío referen
te ã metade da cels unltãria foi tomado como aendo 32

para os feldopatos, 23 e 24 para os anfib6lioe e 6 Para
as i l¡neni tas .

A razão da utilização de uma base de cãlculo de

23 para os anfib6lios das Tabelas xV e XVII prende-se ã

não determínação da ãgua de cristalízação (HZo ) dêesee

minerais, impraticãvel na oportunidade com o lnstrunen
tal (nicro-sonda) dlsponfvel. Êste Procedíurento de eát
culo foí formalmente sugerido Por Binns (1965) rtendo-8e
em vist,a ãs freqllentes irnprecisões que se verificam na

determinação de ,ro*, aliada ã ornÍssão da anãllse de F

nesses minerais, levando, con8eqtlenÈenente r ã introdu

3.2, Fórmula Química dos Minerais

-11-

ção de erros substanciaie na f6rstula química uma

calculada na base de 24 (0, 0H, F' C1).

Aspecto crÍtico ligado ã conposição dâsses mine

vez
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rais ã dado pela va1ância do ferro, uma vez que a tot,a
lidade dos resultados contidos nas Èabelas acima foi
conseguida com o auxí1io da cãcnica da micro-sonda, in
capazr por si s6, de oferecer maiores informações a

âsse respeit.o. Assumiu-se, de conformidade com dados
de literatura, gu€ âsse element.o ocorre, pEeferencial
mente, na forma de FerO, noB feldspatos e epÍdotos e

de Feo nos anfib6lios, guardando âsses minerais a mes

ma paragênese de rochas anfibolíticas. No caso parti
cular das iLmenitas, em virtude de sua composição quí
mica mais simples, e, por conseguinte, aproximando-se
mais daquela assumida idealmente, adotou-se a relação
esÈequiomãtrica te6rica 1:1 relativa a Ti:Fe rchegando-
-se assim a F"2+ o Ti - (Mn + Mg).

0 corpo anfibolítico do Jaraguã ã hererogâneo
quant,o ã compoeição mineralógica. Anf ibõ'tio e f elds
pat,o constituem juntos nais de 802 do volume da rocha
para a tot,alidade das amostras investigadas (Tabelas I
e II). Quartzo ocorre aubordinadamente, enquanto que

opacos e titanita constituem seus þrincipais acess6
rios. DenEre oa produtos de alteração, dea taca-se o

epídoto, guer por vãzes, chega a alcançar grandes cog
cenÈrações. Texturalmente, essaB rochas exibem varia
ções marcantes a ponÈo de ser possível disÈinguir, d"g
tro do corpo anfibolÍtico, duas zonas petrogrãficas
distinÈas.

4 . 1. Caracteres Gerais

PETROGRAF IA

4.1.1. Zona A

Est.a zona,
trional do corpo, ã

com xistdeidade bem

Conquant,o a

anfibolÍtico sej a de

ocupando as porções centro-6eten-
definida pela existância de rochas
desenvolvida e granulação fina.

amostragem sísten¡ãÈica do corpo
difÍcif execução, tendo-se em vis



tiornblenda

Plagioclás io

Quartzo

npíaoto

Titanita

Opacos

Apatita

SerlcLta

Clorita

Zírcào

Tu¡mal.l¡a

JA-1 JA.z JA-4

49 ,5 72,9 63 ,7

22,5 2516 28,0

314

26,9 tr L 14

0,9 - L,2

0r1 2,5 1,9

- 0r3

tr

JA-5 JA-6

7 6,g 66,1

18,5 5,4

118

0r5 24,8

0,4 1,8

3,6 0,1

0'1

tr

TA3EI"A, I

¡náltses modais de aufibolitos da Zona A

JA-7 JA-20 JA-21 JA-24 JA-26 JA-28

72,8 80,0 83,0 7L,5 68,4 72,9

22,4 L7,3 5r4 4,L 8,6 L3,7

tr 0r2 5,2 1,8 5r2 5r1

1r8 - L,7 13,8 L2,3 3,0

or3 5r9 2r5 tr

2,5 0,4 4r7 2,9 3,0 5,3

Èr tr

tr

Èr

JA-30 JA-31

76,4 84,3

3,2 2,7

0,9 6 13

15,8 3,5

212

1r5 3,2

tr
_tr

JA-33 JA-34

73,2 84 ,2

11,9 5,6

3,6 2,3

6,L 3,2

4,8 1,9

0,4 2 ,7

tr

JA-35 JA-39

84,4 85,8

7 ,g 3,9

3,0 5 ,3

0rl tr

0r4

4,L 5,0

tr tr

-tr

Èr tr -l
H
(¡)

I



Hornblenda

Plagioclás io

Quartzo

rpldoto

Tltanita

Opacos

Apatita

Sericlta

Clorita

Zírcâo

Turmallna

JA-3

58,2

29 13

119

L12

519

3r4

o12

tr

JA-9

7612

L7 13

1r0

216

o12

215

IABEI.A II

Análtses modaiS de anfLbolitos da Zota B

JA-10

68r 5

24r5

tr

3r1

213

Lr4

JA-1I

6219

27 r8

213

1r0

4rL

1r9

JA-L2

62,g

29,5

514

0r9

o12

o'9

tr

tr

JA-13

60 14

25,3

2r7

o17

812

1r9

0r6

tr

JA-14

83,6

814

3,5

o16

0r6

3r3

JA-15

70r5

16,8

4r8

517

or7

0'9

0rl

tr

0r3

JA-1-6

60,1

23,2

11,9

2r7

0r6

111

0r3

0'l
tr

JA-17

62 rl
28,9

5'7

0r5

2rg

tr

tr

JA-18 JA-19

74,4 61,9

L9 ,2 30,0

1,3 3 ,4

2,L 0,7

L,2 3,9

1r8 O 12

tr tr

tr

I
P
s,
.t
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Ëâ, principalmente, à profunda a1Èeração intempãrica a

gue estão sujeitas as rochas aflorando na regíão, á

acreditado gue ôsse carãter textural sej a o dominante.

4.L.2, Zona B

Correspondendo äs partes sul-sudeste do corpo,
esÈa zona õ caracterízada pela presença de rochas com

estrutura xistoea pouco pronunciada, textura marcada

mente granoblástica e granulação grossa. Esses anfibo
litos são encontrados junto ã região de contato com o
naciço granítico da CantareÍra.

4.1.3. Dados Petrogrãficos

enãliees modais de anfíboliÈoe provenientes
doe dois grupos acima são fornecidas nas Tabelas I e

II. A composição rnã¿ia para cada zona, calculada a

partir dâsses valôres, ã aa¿a na Tabela III. Os resul
tados foram obtídos, usando-se a ÈÉcnica da Pl.atina In
tegradora de l,IentworËh para as amostras JA-1 a JA-20
(dadoe fornecfdoe prèviamente em Gomes , Lg62') e do Con

tador de Pontos (Chayes, 1949) para as demais. Neste
últino caso, empregou-se un número ¡rínimo de 1000 pog

tos por 1â¡nina.

guêr a despeito da distribuição errãtica de alguns ¡ní

nerais junto aos díversos exemplares do grupo, existe¡tr
varÍações mínera169ícas expressÍvas nas rochas dae

duae zonaa. Essae consisÈem princípalmente na naior
concentração em hornblenda e epfdot,o, e menor en Pla
gíoc1ãeío, das amostras pertencentes ã Zona A. Outras
diferenças, aÍnda que destituídae de grande signifíca
ção, residem nos teores inferíores em quartzo e titani
t8, e superior em opacos, dessas ¡nesmas variedades.Uma
mell¡or visualização dãsses dados ã obtida junto ã rig.
4.

Ae anã1ises modaís possibilitan tambãm verifi
car guêr ã exceção da amostra JA-14, tôdas as deu¡ais

No seu todo, âsseg dados permitem obeervar



da Zona B possuem composição mais

a6 da Zona A, tendo em JA-l o seu

maiores f lutuações .
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regular, enquanto que

caso extremo, exiben
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Fig. 4 - Variações
litos das

mineral6gicas
Zonas A e B.

exibidas pelos anfibo



TABELA. I I I

Composição modal m6aia de anfíbolicos

Hornblenda
Plagioclãsio
Quartzo
EpÍdoto
Títaníta
Op aco s

Apatita

4.2. Deecrição Mineral69ica

4,2,L. FeldspatoB

Zona A

7 4 ,5
L2 r2
2r6
6rg
1'3
2r6

guii-se doís hã¡itoe distíntoe p¿ra âseea nineraissgra
nular e ríplf orrne. 0s f eldepatoe exlblndo trãblto grg
nular são comunente deeprovÍdoe de geninação, ao lado
de 8e constituirem na variedade dorninante junto ãa
amostras maÍs afet,adae pela ação dínânÍca do processo
neta¡r6rfico. Em geral, taie rochae posBuem granulação
fina e eBtrutura xie tosa pronunciada. En contrapoel
ção, oB feldspatos rípiformes a6aociam-se aoo anfíboll
tos pouco xístosos e de granuração grossa. tstee nlne
rais apresentam-se freqllentenente gemÍnadoa, com a lei

Nas rochas investigadae,

-t7 -

Zona B

66

23

3

1

2

I
0

o

,4
,7

,8
,3

,8
,1

da Albíta predominando eôbre aB demaíe (carlsbad
riclÍnÍo).

ã possÍvel dÍarín

mes et
raD que

vamente nestas rochas por plagiocláeioe - possuem cog
poeição excremamente heteroganea, perrnítíndo o eatabe
lecinento de doís campos distíntos de variação: Anr, -
- Ao55 

" Ar55 - Anrri relatívos, respectivamente, ãs
amostras pertencentes ãe Zonas A e B. AesÍru, segundo
ê.seee autores, os plagíoc1ãsios da Zona B, regíão de

Como referído prèvíamente, Gomee (1962) e

al. (1964), com base em dados 6ptÍcos, conclui
oB feldspatoB - repreeentados única e excluai

ePg

Go



_18_

contat.o com o macíço granÍtico, Èeria¡n co¡uposição uraia
cã1cica, o inverso ocorrendo com aquâ1es da Zona A.

4.2,I.L. Composição Química

Com vistas a uma ¡uelhor caracterização do cog
portanento quÍrnico doe plagioclãsios, procedeu-ee s

execução de suaB anãIises, recorrendo-se ã amosÈras de

rochas, sendo L4 referentee ã Zona A e 9 ã Zona B. Os

dados estão contidos na6 Tabelas IV e VI. As f6rmulae
quilnicae dêeses mineraie, como jã menclonado,
calculadae na base de 32 ãtomos de oxigânlo, com os va
Iores integrando, respectivamente, as Tabelae V e VII.
Destas, constam tambãm a relação percentual dae ¡no1ã

culas do OrtocLãsio, A1bíta e AnortiÈa, obtida direta
mente a p¿rrtir de programa de computação aplicado ao

instrunental. A Tabela vrII fornece a composíção cu!
nica nãdía dos plagioclãsioa d¿s duae zonas. Ae Fige.
5,6 e 7 moetram adistribuição enconÈrada para a corn

posíção dâsses nineraie, expref¡Ba eru f unção das trâa
molãculas acima, em cada amostra investígada.

4.2.L,2, Discussão dos Resultados

Prelininarnente, poder-se-ia dizer que os re
eultados analÍticos confirmam as observações 6pticas
anteriores, guê apontavam os feldspatos dessas rochag
como Pertencentes única e exclusívamente ao grupo dos
plagioclasíos. Pernítem tanbõrn que se conclua, de irg
diato, quanÈo ã lnexpressíva participação do potãesio
junto ã couposição dâeses Dlnerêis, gue fornam aeeim
urna sãrie isomorfa, tendo albita e anortíta couo me¡¡

bros flnais. Face ao teor pequeno en ferro, p6rece to
talmente descítuÍda de naior inportância a caracteriza
ção do estado de Bua valâncla junco a taie nineraierco
t¡¡o tanbãn se afigurarn sem grande significado a contri
buição oferecída pelos elementos titânio, manganâs e

nagnãs io.

Às variações simultâneae crescentes en SiO, e

foram



JA-4

sio2 57 
'9

Tlo2

A1_203

FerOr*

ltnO

ìrgO

CaO

NarO

Kzo

TOTAL

JA-6 JA-7

58,4 62,9

0101 tr

26,0 23,3

0126 0rlg

tr 0101

0,01 0,04

6,73 4 166

7;7O 9,15

0rL2 0101

99,23 100,25

26r4

0,31

9r05

7 r07

0r06

100,7g

Composiçao

JA-20 JA-2L

59 ,4 56,9

0105 0,02

2513 2610

0132 0,25

tr tr

0104 0110

7,LL 7 167

7 ,63 7 r3g

0ro3 0102

99r88 ggr35

lABF:r_À IV

guíntca dos plagÍocIáslos da Zona A

JA-24 JA-26 JA-28 JA-30 JA-31 JA-33

68,3 6113 56,1 57,1 59,5 57,L

0103 tr tr tr 0,02 0,01

L9,9 23,3 26rg 27 ,5 25,9 26,6

0 r22 0,1g 0,lg 0,19 0,31 0,22

-trtr

- 0,02 0,03 0,01 0,04 0,01

0161 5r5g g,5g 9,70 7 r27 7,79

LLrT g,5g 6,92 6,65 7 r& 7,42

0,03 0105 0,06 0,05 0,03 0,06

100,79 99,03 gg,5g 100,19 gg,91 gg,2o

*Fe calculado na fo¡:na de Feror.

JA-34 JA-35 JA-39

57,6 59,0 59,3

0,02 0,a2 0,04

26,4 26,7 25 ,L

0142 0,36 0,19

tr tr
0104 0,03 0,01

7,25 7,22 6,31

7 rL2 7 ,52 7 ,56

0,09 0,02 0,05

98,94 99,87 99,56

I
H
\o
I



TA3,¡:ra V
Fórnula quíulca (ofuero de íons aa base ðe 32 átonos de oxigâoio)

JA-4 JA-6 JA-7 JA-20 JA-21 JA-24 JA-26 JA-28 JA-30
10,328 10,509 11,113 10,617 10,369 L0,973 10,998 L0,220 L0,218

5,549 5,513 4,851 51329 5,593 4,076 4,926 5,753 5,799

0,o42 0,035 0,024 0r043 0,034 a,029 0,026 0,026 0,o24

sl

A1

F"3+

T1

lf¡

Mg

Na

Ca

K

- 0,001 -
0r001

- 0,003 0,011

2,444 2,685 3,133

L,729 L,297 0,982

0,014 0,028 0,002

0,007 0,003

0,011 0,027

2,643 2,6L0

11361 1,497

0,007 0,005

L5,92 16,06 15,99 15,99 15,99

4r1g 4,01 4103 4,02 4,L4

Ab

Atr

Or

58,4

4L13

0'3

0roo4

- 0,005

3,942 2,993

0,114 1,074

0,007 0,011

67 r0

3213

or7

78,0

2L19

orl

dos plagÍoclásios da Zona A

JA-31 JA-33 JA-34 JA-35 JA-39

L0,480 10,320 10,405 10,386 10,699

5,468 5,665 5,619 5,634 5,336

oro42 0,030 0,057 0,049 0,026

65 tg

33r9

o12

0,008 0,003

2,408 2,306

Lr674 L,667

0,014 0,011

15,98 15r95 16,00

4106 4rO7 4110

63r5

36r4

0'1

0,003 0,001

0,011 0,003

2,722 2r5gg

1,395 1,506

0,007 0,014

97,O

2rB

o12

73,3

2614

0'3

0,003 0,003 0,005

0,011 0.008 0,003

2,493 2,6L0 2,643

1,403 1,385 L,2Lg

0,021 0,005 0,012

L6,04 15,99 L6,O2 16,09 16,07 16,07

3199 4,13 4,L2 3,93 4,ol 3,gg

58,8

40, g

or3

57 ,9

41,8

0'3

66,0

33,8

o12

63,1

36, 6

0'3

63,6

35,8

o'6

65,3 68,2

34,6 31,5

0r1 0r3
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Fig. 5 -

An-

Variação na porcentagem da mo1ãcu1a

ta dos feldspatos da Zona A.
de anotti



Fig. 6 -

o"--

Variação ûa porcentegeu da molãcula
t¿ dos feldspatos da Zo¡a A.

de aaorti



Fig. 7 - Variação rra porcentagern da molãcula
ta dos feldspatos da Zona B.

de anort i
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NarO cont.rapõeu-se a6 decre6centes em AlrO, e CaO, 19
fleLindo asein modíficações na natureza dêssee plagio
c1ãsioa, expressas en função da morãcula de anortifa,
ou mais comumenÈe z An. Não obstante a heterogeneida
de da composição química dâssee mineraie, presente mes
mo e¡n cada amostra de rocha, como evídenciado nas Fige.
5, 6 e 7, observa-se claramente que oa plagioclãsíos
das rochae pertencenteB ã zona B possuem maior rÍqueza
na molãcula de anorÈit,a. Tal fato, melhor enfat ízado
pelas Figs. I e 9, guarda concordância com a conclusão
anteriormenÈe obtida por Goues (r962) e Gomes et al.
(1964) , a partir de dadoa õpricos , atribuíndo conpos i
ção rnais cãlcica aos plagioclãsios das rochas afloran
do junto ã regíão de contato com o maciço granÍtico.
Contudo, se tomados oB novoe valôres para a composição
nã¿ía dêeses míneraia, ã exceção da amostta JA-24, col
reapondendo a um plagioclãsío de natureza
lenr) r gue serã discutída oportunamente, os campos de
varíação para as Zonas A e B seriam no entanto, p¿rra
aB amostras examinadaat Anr, - Ar42 " A146 - An7g.
Isto, a d.eepeito do fato de, numa deterninada amoBtra,
existirem críetais mostrando composição situada fora
doe linites estabelecidos para a respectiva zona.

Os valôres obtidos para f, Z e tX, fornecidos
na6 Tabelas V e VII, eôtão nuíto pr6xinos ãqueles de
16 e 4, estabelecídos com baee er¡¡ relaçõee esteguiomã
trícas teõricas, pernÍtindo aesím a utí1ízação dâsses
dados sem maíores restríções. Eu adição ã variação da
nol6cula de anort,iÈa, outro aspecto de grande importân
cia llgedo ao quinierûo dâesea mineraÍs reelde na au
sêncía de cristais com composição situada entre A.7
- 4o15. tste inrervalo na composÍção de plagioctãeioe
de rochas netan6rficae regíonais tem 6ido Ínterpretado
por vãrioe autores (ChrístÍe, 1959; Brown, 1960;
Rutland, 1961; Noble , L962, Barth, 1969) como correg
pondente ã ura fase de denisturação das molãcuras Anor
tita e Albita (lameras diecretae eubnicrosc6pícaa de

albÍtica



slo2

1Í02

dzo¡

FerOr*

IfDO

Mgo

Ca0

JA-9

52ro

Èr

30,5

or07

JA-I1

51, 9

3012

0,10

0r01

or03

11r 4'

4, gg

0,05

95r58

forma de Feror.

Conposição

JA-12

50,6

tr

3L12

0r06

tr

0,04

13r8

3 162

0r01

99,33

NarO

TABEI.A. VI

qrrírica dos plagioclásios

JA-13 JA-14

50,5 5O,2

0r04

11rl

5,30

0, 05

99 106

K2o

TOTåL

*Fe calculado na

3L,4

o126

tr

0r02

10,9

5r28

0r03

98,39

da Zona

JA-15

47 ,8

tr

33,3

or23

0,01

0r03

L4,7

2r99

0,03

99 ,09

tr
31,0

0r 31

JA-16

53,5

0,02

29 19

0, 07

0,01

0r04

gr83

6,23

0,05

99,65

0r04

13,4

3,32

0,08

98,35

JA-17

47 ,8

0,02

33,1

0, 33

0,01

0,14

15 ,3

2,33

0,03

99,06

JA-19

53,2

0 ,01

29 r8

0,16

tr
0,03

13,1

4 r37

0,03

100,70

I
À)
lJl

I



TASEI.A VII

F6rmrla qufnlca (núnero de lons na bs6e de 32 átonos de oxlgênio) dos plagioclásioe da Zona

JA-9 JA-II JA.12 JA-13 JA-14 JA-15 JA.16 JA.17

91503 91527 9,265 9,307 9,274 91820 9,693 9,822

6,568 6,532 6,732 6,919 6,749 7 ,240 6,393 7 ,Lgg

01010 01014 0,009 01036 01043 0,032 0,010 0,046

s1

Al.

¡'e3*

TI

l{n

Mg

Na

Ca

K

0,011

Lr877

2rL72

0r012

16,08

4 r07

4612

53r5

0r3

0r002

0r008

L,740

2,24L

0,012

16107

4,00

4316

56r1

0'3

Ab

An

0,011

11285

21706

0,002

16,00

4r00

3212

67,8

Or

0,005

1r886

2rL'L

0r007

16r16

4,05

46r6

5312

o12

0,011

1,189

2,65L

0,019

16r06

3,97

30,8

68,7

015

0r002

0,008

1,069

2,905

0,007

16,09

3,99

26,8

73,0

o12

o,003

0r002

0,011

2,L87

1,907

0,012

16,09

4,L2

53,3

46,4

013

JA-19

9,5 86

6 1327

0,o22

0 ,001

0,008

L,526

2,529

0,007

75,94

4,07

37 16

62,2

012

0,003

0,002

o,038

0,833

3 1024

0,007

16,07

3,90

2L,5

78,3

o12

I
N)
o\
I
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composição Ar1-5 " Ar20 _25), processada e¡n condições
de baixa temperaturan originando cristaÍs heterogãneos
conhecidos como "peristerite". A carância de plagÍo
clãsioe de composição variãve1 entre A.10 " Ar20, como
se depreende da Fig. B, guarda total concordância con
aa observações feirae por Lyons (1955) e Waard (1959),
guando inveetigando o comportanento dâeees ¡níneraie
numa seguência de rochas metamorfoseadas regionalmente.
Por outro Lado, oe re6ultados serviram tanbãn para ca
racterizar, conquanto que apenas numa única amostra
(JA-24) r a presença de albita nessas rochasríndícativa
de associações mineral69icas de baÍxo grau de metamor
fíemo.

TABELA VIII
Gonpoeição quÍnica mãdia de plagiocl6sioe

sfo2

Tí02

A1203

FerO,

MnO

Mgo

CaO

NarO

K2o

TOTAL

4.2,2. Anfiuõtios

Zona A

59 ,2

0 r02

25 ,4

0 126

0r01

0r03

6r75

7 ,L2

o,04

98,83

Zona B

50rg

0r01

31,1.

0,17

0r01

0,05

L2 r6

4 r26

0r0g

99,og

À exceção doe anfib6lioe intensamente zonadoa,
que deverão ser objeto de aprecíação ieolada, os de
maie, a julgar por seuo dados õpticoe, pertencem ao
grupo dae hornblendas comuns. Estes mi.neraÍsra exe'
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p1o do sucedido com os feldspatos, a6sumem nessaB ro
chae formas distíntas, tendo sido reconhecí.dos doís hã
bitos doninantes: granular e fibroso" A forma granu-
1ar, com oa crist,ais apresentando em geral dine¡reõee
nilinétrícas, 6 mais caracterÍstica dae amostras peg
tencentes ã Zona B, enquanto que ê fíbroea, de tananho
subní1i¡nétrico, a6socia-se mals freqtlent,emente aoe ag
fibolitoe de granulação fina, comune ã Zona A. UeuaI
mente, os cristais ostentando forma granular consti
tuem porfíroblastosr gue Be mosÈram sempre crÍvados de
pequenaB ínclueões, quartzo e, em menor quantidade,
feldspatoB, orÍginando aesím esÈruturas poiquiloblãeti
ca8.

Ao nf crosc6pÍo, oe anf íbólios exíbern co!.oração
predominante verde pata,Z, ocorrendo subordÍnadamente
tonalidades n¡aíe clarae, ou meamo verde-azuladas.Estag
ú1tínas eepeclficae de mÍneraÍe ligadoa a algumae amog

tras de rochas da região de contato cou o naclgo granÍ
tico.

Dados 6ptícoa obtídoe em programaB anterforee
(Gomee, L9623 Gomea et 3!., L964) pernitíran o esrabe
lecínento de variações na coû¡posição dêeeee minerals,
cortr oB valôies do índice de refração nZ aumentando e

oB do 2V dínfnuindo junto ãs amostras da Zona B. Usan
do como parâmetro o número de NÍgglÍ *g daa hornblen
dae, exÈraído I partír de anã1íees quÍmÍcaa e nodaíe
doe anfíbo1Ítos, ôesee últirnoe auÈores encontraraln re
lagões eignÍficatÍvae entre aquâle fndlce e as proprie
dades 6pticae mencionadae, possíbi1Ítando a conclusão
de guor nao proxínÍdadee do corpo intrueivo, os anflbõ
lios dessas rochag apresentam-se em geral ¡naÍe enrique
cídos em ferro e, conBeqtlentemente, maíe empobrecidoe
em magnãsio.

4.2.2.L. Conpoeição QuínÍca

Como referido prãviamente, a coleta de informa
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ções guímicas referentes a âsses minerais processou-se
em duas etapas distintas, com participação na prineira
fase dos pesquisadores I'f.C. Van Oosterwyck-Gastuche e

C1áudio V. Dutra. Êste progranÌa, inicialmente mais

despretencioso, viu-se por6m ampliado face ã oportuni
dade surgida para a realização de um trabalho
envolvendo o quimismo não s6 dos anfib6lios, como tag
bãn dos demais minerais doe anfibolitos. Assim que r10
amoBtras de anfib6lios, denÈre um total de 23, foram
reanalisadas pâra seus elementos principais, usando-se
a tãcnÍca da micro-sonda. Eventuais diferenças nos re
suLÈados decorrem do fato de que as amostras examina

das não eram as mesmas a despeito de provenientes do

mesmo afloramento, da presença de impurezas minerais
nos concentrados de anfib6Lio, da menor precisão dos

dados analíticos obtidos com fluorescôncia de raios X

face à uti lização de padrões pouco adequados , etc.
Para uma melhor apreciação, âeses resul.tados são aprg
sentados em tabelas independentes. Dessa forna, a cog
poaição dos elementos principais, obtida por fluores
cêncía de raios X, e espectrogrãfica de 1O anfíbõ1ios
pertencentes ãs Zonas A e B ã dada nas Tabelas IX e XI,
com suas f 6rmulas quÍnlicae, calculadas na base de 24

(Or 0E, F, C1), inÈegrando as Tabelas X e XII. A cog
posição nã¿ia para as duas zonas consta da Tabela XIII.
O Èrabalho executado com a micro-sonda forneceu os va

1ôres conBtantes das Tabelas XIV e XVI. As f6rnulas
quÍmicas dôsses mineraís, expressas na base de 23

ãtonos de oxigênio, eão dadas nas Tabelas XV e XVIIren
quanto gue a composição mã¿ia para as duas zonas encon

tram-se na Tabela XVIII.

4,2.2.2. Discussão dos Resultados

ma10r

A primeira conclusão a ser extraída dos resul
tados apresentados resíde na caracterização imed iata
dêsses minerais, em consonância com Leake (1968) e

outros, como anfibótios calcÍferos, tendo-se em vista
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TAIJELA IX

Composição quÍnrica das hornblendas da Zona A

JA-7 JA-28 JA-3 1 JA.33 JA-39

s io2 43 '35 45 ,52 46 ,04 43 ,L7 44 ,32
Tio2 o'97 0,69 0,g3 0,g0 0,g5

A12O3 8'69 7 ,OL 8,94 g,4L 9,05
FerO, 10,05 6,62 4,54 g, g3 S,gz

FeO 1 1 ,76 10 ,80 LO ,62 12 ,05 L2 ,gl
MnO O,Lz Orl2 0,lO 0,13 0,13
MgO 9,43 11,90 12,75 7,gO 11,95

Cao 11.,93 13,19 LL,44 13,82 10,g4

NarO Lr22 0,84 L,32 1,OO l,3O
KzO 0,42 0,35 0,27 0,25 o ,2L

+HzO 2,43 2,5I 2,52 2,49 2,27

HzO- OrLz 0,45 0135 or35 0,51

ToTAL 100,48 100,00 99 ,7 2 100,20 100,26

Ga

Cr

v

Ni
Co

Cu

Sc

Zr
Y

Sr

Ba

Elementos

20 16

380 200

4 10 300

L52 140

70 64

otu
68 50

50 500

56 nd

36 72

50 50

Èraços (ppm)

19

L24

280

106

56

28

58

50

42

46

50

Analistas: Element.os principais - M.C.O. GasÈuche

Elementos traços - C.V.Dutra

L8

150

410

LL2

56

I
64

40

46

80

60

18

400

360

180

60

L7

68

52

50

44

60



F6rmula quÍmica (número de Íons na base de

de oxigânio) das hornblendas da Zona

si

AlIV

AlVI

Tí

F"3*

Mn

F"2*

Mg

JA- 7

6,455

1,520

0,107

L ,L26

0 ,018

L,457

2,110

l. rg04

0,358

0r072

2 r4L4

4,82

2,33

TABELA X

JA-28

6,732

L,224

0,080

0r728

0r018

1,330

2 r634

2 ,084

0,230

0,070

2 r466

4,79

2 r38

JA-3 1

6,726

1,274

or27O

0,088

0,490

0 ,009

I 1289

2 r798

L,789

0,368

0,052

2 ,l+56

4 r94

2,2r

Ca

Na

K

24

A

-3 3-

aÈomos

JA-33

6

1

,464

,536

OH

JA-3 9

0 r l.1B

0 ,090

0,988

0r018

1,501

L,77L

2,220

0r288

0,054

2,492

6

1

,5 7o

,430

o fato de apresentarem valôres acima do limite inferior
de lr5 ãÈomos de Ca por fõrmula unitãria eetabelecido
para o grupo. Na totalidade dos dados deÈerminados com

micro-sonda, ê respeitado tambãm o lirnite superior de

2rO ãtonos de Ca fixado por Ìla11i¡nond (1943), enquanto
que o mesmo não ocorre com alguns dos obtidos por fluo
rescância de raioe X; contudo, ãsse aspecto não se re
veste de grande iurporeância face ao fato do excesso ser

0r152

0,098

0,658

0 ,018

1,591

2 ,658

L,7L6

o,374

0,036

2r276

5 ,L7

2 rL3

4

2

,49

,56



Composição química das hornblendas

sio2

T iO2

A12O3

Fero,

FeO

l"tnO

Mgo

CaO

NarO

Kzo

+
Hzo

Hzo

TOTAL

JA-11

43 r 33

0r69

9 ,43

9,11

L2,32

0,14

8r40

L2 r60

1 ,04

0r43

2r4L

0,28

1o0, LB

TABELA XI

JA-15

4L,7O

o ,82

9,39

10,11

L2 r84

0 r 10

7 ,80

L2 rgL

1r 10

0 r43

2 r3L

0 r44

99,95

E lementos

18

74

420

L20

72

54

70

40

50

64

80

JA- l.6

3g,gg

0 ,90

LOrTg

9 ,Lz

L7 ,gg

0r15

4,35

L2,46

L,02

or75

2,62

0 r26

99,40

traços (ppn)

2B

62

500

4B

74

3o

60

nd

68

46

80

da Zona

JA.17

43 ,r4

1,61

I,68

9,46

11 ,90

0,15

I ,40

13,08

0r83

0,33

2,32

0,28

100,18

-34-

JA-18

46,67

0r81

8r94

4,88

L2 ,97

0 ,07

10r12

1.1,18

I ,l'o

o ,25

2,58

0,50

100,07

Ga

Cr

v

Ni
Co

Cu

Sc

Zt
Y

Sr

tsa

18

46

430

116

74

L24

ó8

68

46

46

70

Anali6tas ¡ Elementos principais - Il.C.O.Gastuche

Elementos trsço8- C.V.Dutra

20

92

520

76

68

42

58

100

60

62

60

7t

36

400

LO2

54

80

62

nd

1I0
40

80



F6rmula quÍmica (número de Íons na base de

de oxigânio) das hornblendas da. Zona

si

AlIV

AlVI

Ti

F.3 
*

Mn

F e2+

Mg

JA-11

6,493

1,517

0r135

0,081

L ,024

0,018

1,535

1 ,886

2,020

0 ,306

0,072

2,406

TABELA XII

JA-15

6,345

1,655

0,025

0 ,091

1,150

o ,0og

L ,625

1,780

2,100

0,328

0,072

2,338

4,68

2 r50

JA-16

6,084

I,916

0,068

0,1.03

1,066

0,0r9

2 1340

1r020

2r078

0,300

0,150

2,7L4

4 ,62

2 r53

Ca

Na

K
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24

B

JA- 17

6,47L

L r529

0 ,001

0,180

L ,062

0 ,018

1,485

1,890

2,097

o ,234

0,054

2,322

4 r64

2 ,38

atomo6

OH

JA.1 8

6,846

1,154

0,394

0,088

0,528

0 ,009

I ,584

2,226

L,760

0r316

o,052

2 ,5L6

Y

X

4

2

relaEivaxûente pequeno e dos resultados ' e¡n gue .se empre

gou a primeira tãcnica, serem' no presente caso ' mais

precisos.

Quando projeÈados no grãfico da Fig. 10, reg
nindo AlIV e (Na + K), conforme Deer et aL. (1963, vo1.

2, p. 272>, êsses dados Permitem'situar os anf ib6lios
analisados preferencíalmente nas 'ivizinhanças do campo

¿à trornblenda, com as variações restriÈas ao funil defi

,68

,4o

4

2

,82

,13
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lSCHERMAKITA
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I ccif
ËIï^'1"."'oo

PAROA3ITA

Fie. 1O - Proj eção dos anfib6'tios analisados
por micro-sonda) no diagrama de nomenclatura
de Deer et al. (1963, vo1.2). Zona A (+) e Ze

na B (.).

nido pelos membros finais pargasita e tremolita. Em

virtude de seu maíor número, julgou-se maÍs convenien-
te para a caracterízação dâsses an.fib6líos a utiliza
ção dos resultados constanÈes das Tabelas XV e XVII.Ve
rífica-se assim, em concordância co¡n observações de

outros autoreB, a inexistËncia de crístais com compoei

ção pr6xima ao membro tschermakita. Se adotada a nova
classificação de anfib6lioe caLcÍferos, proposra por
Leake (1968, p. 7>, observa-se que a maíor parte dâs

sses minerais parece corresponder ãs variedades magnã

sio-hornblenda e ferro-hornblenda, que tâm seus campos

de variação fixados pelos valôres limites: número de

Niggli gg,, respec¿ivamente, - 0r50-1r00 e 0r00-0r50;

-36-

(No + K) --->

Si - 6r50 - 7r25 e (Ca + I'la + K) = 2r00 - 2r50,
apenaÉ¡ al.gunas amostras da Zona A apresentando pequg
¡ras oecilações de composição para hornblenda actinolÍ
tíca e da Zona B para hornblenda ÈschermakÍrica e ferro-

(dados

com



-tschermakita
Fig. 11.

r,oo

o90

q80
q70
q60
oróo

q40

o,50
q20
qto
qoo

t

Si no celo unifo'rio

7173 7,3O 7.25 7, OO 6,75

¡t

mg

A pro j eção

CofNo+K(2,5O-T¡ (O,5O

dâsses valôres 6 vista

Jtr,

rtr

:tr
JIt

***++++

I - Tremolito
IL- Actinolifo
III- Ferro - ocfinolif o

nt- Hornblsnclo fromolíflco
JL- Hornblondo octinolíl'ico
.If- Hornblcndo Fcrro - ocfinolþico

vl
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na

Fig.11 Projeção dos anfib6lios analísados (dadoe
por nicro-sonda) no díagrama de nomenclatura
de Leake (1968). Zona A (+) e Zona B (.).

os núneroB obtídos para Alrv, exprimíndo o
grau de eubstÍtuíção eBtrutural ae Si por Al, eão Ínfe
riores ao linÍte de doíe ãtoruoB por f6rr¡ula unitãría
estabelecido para o grupo das hornblendas, com a amog
tra JA-16 exibindo, nas duas s6ries de anã1ísee, os va
1ôres mais altos, respectivamente, lr9l6 e 1r875 (Tabe
las XII e XVII).

A ocupação da poaição eBrrutural A 6 feira
principalrnente por cãlcÍo e e6dio, com o potãssío aBsu
mindo påpi1 secundãrio. Ã exceção de duas amostrag
JA-16 e JA-33 (Tabelae X e XII), Èôdas as de¡nais pog
Buem I X lgual ou inf erior a 2 r5O. Este f ato ¡ cotrt,udo,
ã deetítuído de nalor signíf ícado, tendo-se em vísta

vlll

o .+ .+ a
? ¡o

rr.

+

25

II.

lrtl- Mocneiio - hornblendo
V'nT- FCrrO - hornbl6ndo
TF - Hornblcndo tschermokltico
T - Hornblendo Fcrró - l-¡chcrmokfl-lco

lE, - Tschcrmoklto
YTr- F¡rro -f tcharmokito

o
a

z

a

IÛ,



TABELA XIII

Composição quÍrnica mádia de

, igz

TiO2

A1 203

F"2o3

FeO

l(nO

Mgo

CaO

NarO

Keo

t2o*

Hzo-

lOlAL

Zona A*

44 r5

0 ,93

8 162

7 ,L9

11r6

0 rLz

10 ,8

L2 rz

1 r 14

0r30

2 ,44

0,36

100,10

hornb I end as

Zona B**

42 ra

O ,97

9,45

go54

13 ,6

0 rlz
7 ,81

12 14

|,02

0 044

2 r45

0 r35

9g, g5
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Ga

Cr

v

Ní
Co

Cu

Sc

Zt
ï
Sr

Ba

-M6d ia
Tabela

-Mãd ia
label.a

Elenentos traços (pp¡n)

18

251

352
138

61

19

62

r.3 I
39

56

54

**

obtÍda
rx.

obtida
xI.

2t
62

454

92

68

66

64

42

67

52

7L

a partir de 5 amostras

a partír de 5 amoatraa

congtantes da

conB tantes da



JA-4

s1o2 50'1

T1O2 0'36

dzog 7,58

Fe'l 1510

lto0 Or24

t{gO lr2

CaO L2r4

NarO 0159

KzO 0107

F 0103

ct 0,03

JA-6 JA-7

45rg 49,2

0,30 0'29

þrL 7 r93

L7,7 L7,3

0,28 O,27

8,37 1,2

1117 1016

0185 L,44

0,8 o,1o

0ro3 0,02

TABE¡.A XTV

Coopoe{ão quí.1c8 parclal das honble¡das da Zona A

JA-20 JA-21 JA-24 JA-26 J4.28 JA-30 JA-31

45,7 44,6 5011 48,0 48,1 46,9 46,2

o,3g 0,39 o,25 0,21 0,43 0,51 0,34

13,1 1314 7118 8,91 10,1 10,7 r1,8

16,1 16,5 1616 15,3 1610 1418 15,8

or24 0,25 O r32 O.24 Or25 Or27 0,22

10,5 9127 10,3 1117 loro lo,9 9,58

10,8 1118 Ll-? L2,L L2,O 11,9 L2,2

0194 1116 0151 0161 0,71 0179 0,86

orLT 0110 0130 0109 0rã or2o 0,11

0,03 0,11

0102 0ro1 or01 0101 0104 0102 0,03

ÎOTAL 97,60 97,35 97,90 97,96 97,48 97,30

lFe calculado na fo¡aa de FeO.

JA-33 JA-34

45,3 49,6

o,31 O,25

L2 16 8,63

L7 14 16,0

0 126 0,24

8,67 LO,2

L2,2 l0,8

1,08 1,og

0,19 0,20

- 0,03

0,01 0,02

JA-35 JA-39

46,2 48,9

o,47 0,27

11,9 7,25

L7,6 l7,l
0,22 0,25

8,95 10,4

11,6 Lz,O

0,96 J_,03

0,L2 0,15

- 0,03

0,03 o,o1

97,17 97,88 97,10 97,L4 98,01 97,06 97,95 97,29 I(,
rO
¡
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quc essas amoatras, quando exau¡inadas por micro-sonda,
apresentaram valôres dencro do intervalo 2rOO - 2r50.
Ist,o, não obstant.e tenham se constituÍdo nas espãcíes
comXX mais altos junto ãs demais amostras de cada zo

na.

A Fig. 10 parece indicativa da existência de

variação no conteúdo de Alrv junto ãs amostras daa

duas zonas, com a6 da Zona A mostrando-oe em geral me

noB enriguecidas em aluu¡ínio de coordenação tetraã¿ri
ca. Esta observação, a despeito do número pequeno de

pontos e da sua parcial superposição, ã reforçada pelo
diagrama da Fig. L2, relativo åos teores AlIv e AlVI,
com dados extraídoe da¡ Tabelas XV e XVII.

lrl

lro

I .''
AIVI

o,7

o,6
++

o'5 o16

a

++

o'7

+*+.
.+

F.

a

O'8

Fig. L2

or9 I'O

Relação
drica e

para o8

Zona B

l,l 1,2 lr3

Alrv -->

entre alumínio de coordenação tetraã
alunínio de coordenação octaãdrfca
anfib6lios do Jaraguã. Zona A (+) e

(.).

l14 l'5 l'6 lr7 l'8



s1

AlIV

AlVI

T1

Fe

Itn

Ug

P6¡nula qnírica (uúnero de

JA.4 JA-6

7,318 6,826

0,682 LrL74

0,623 0,946

0,040 0,034

1,831 2r2O0

0ro30 0,035

2,437 1,854

1,940 1,86/t

0rL67 o1245

0r013 0,047

JA-7 JL-20

7,2A6 6,694

0,794 1,306

0,575 0,955

0,032 0,043

2,118 L,97L

0,033 0,030

2,443 2,29L

TA¡EI.A XV

íoos oa base de 23 ãtooos de or$âefo) das horublendas da Zona A

Cs

Na

K

Y

x

JA-21 JA-24 JL-26

6,613 7r388 7 1073

1,387 0,6L2 0,927

0,954 0,636 0r620

0,043 0,028 0,023

zro45 21046 11885

0,031 01040 0,030

2,048 2,262 2,568

4,96

2rþ

1,663 1,694 L,874

0,409 0,267 0,333

0,019 o,o32 0,019

5r07

2rL6

JA-28 JA-30

7,O52 6r9Ll

0,948 1,083

0,797 0,776

0,047 0,057

1,961 1,825

0,031 0,034

2,L84 2,395

1,884 1,880

o,202 01226

o,047 0r038

5r20

2r0g

JA-31 JA.33

6,838 6,711

11162 L,299

0,896 0,911

0,038 0,035

11955 2,L55

01028 0,033

2,LLz 1,913

5r29

1,99

1,848 1,909

0,146 orL74

0r056 0r017

5rD

2,23

JA-34 JA-35 JA-39

7 ,296 6,827 7,252

o,704 1,173 0,748

0,792 0,899 0,522

0,028 0,052 0,030

L,967 2 ,L74 2,L24

0,030 0,028 0,031

2,235 L,948 2,302

5,01

2,05

5r13

2r10

5,O2

2,L3

1,934 1,936 1,701

o,247 0,3r0 0,311

01021 0,036 0,038

5r09

2rL4

5 ,03

2,2o

5,05

2r28

1.,836 1,910

o,275 0,297

0,023 0,028

5,10 5,01

2,13 2,23

5,05

2ro5
Is
I
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A Fig. 13, reunindo Ca em X e X Y, representa
uma tentativa de correlação entre a quantidade de cãt
cio ocupando a posição estrutural X e o excesao de

cãtions do grupo Y, uma vez aasumido quer segundo

Hallimond (1943), a maioria das hornblendae contã¡tr

1r8 + Orl átonos de Ca por f6rmula unitãria. Aparente
uente, há un ligeiro esbôço dessa correlação junto ãs

variedadee da Zona A, entretanto, o mesmo não ã vãfi-
do para as da ?ona B, portadoras, na maioria das vê

zes, de concentrações acima dos linites F,ara aa duas

posições estruturais.

1'o
x

t,8
E
q,

lr7
o
o

*.**l 'i
J f "

l'6

Fie. L3 - Crãfico reunindo Ca presente
doa cãtíons do grupo Y. Zona

B (.).

Conquanto os dados coLÍgídos nos programas

analíticoe com a mÍcro-sonda e fluoreecância de raios X

apontem diversae diferençaB, ainda que Be tratando de

amoBtras catalogadas sob o meEmo número, ã particular
mente inportanÈe verifícar guêr no 8eu conjunÈo, as va

EY +

riaçõee encontradas para as duas zonas guardan

emXea
A (+) e

aoma

Zona

u¡tra



s1o2

T1O2

Æzor

FeO*

lfoO

Mgo

CaO

Naro

K2o

F

c1

TOTAL

JA-9

45r1

0r50

11r4

19,1

0r30

7,74

12r0

0¡ 96

0r50

TABSI.A XVI

Conposição qr.títica parcfal das horoblendas da Zoua B

JA-11

43r 8

0r 40

L314

18ro

0r31

8,59

L2rL

0,96

0r33

JA-12 J4.13 JA-14 JA-15

46,4 4212 42rL 43,0

0,46 0,54 0,48 O,44

1or8 L4,4 L4 ,9 13,9

L7,6 20ro 20,7 18,7

0 r29 O r29 0,30 0,28

8,79 6,43 5,49 7,69

1118 11,8 1r,9 11,8

0,81 0,94 1,08 0,96

0,12 0150 0,59 0143

0,04 0,11 0,11 0,05

97,LL 97,10 97,65 97,25

de FeO.

0104 0,05

97,64 97,94

*Fe calculado na foma

JA-16

40,4

0,45

L5 17

22rL

0r30

5,01

11r8

1,08

0r65

or05

0r18

97,72

JA.17

45,5

o,35

L219

L7 r8

o,27

7 r6L

L2ro

0r89

0,37

0,02

97,7L

JA-19

44,7

0r53

11,3

18,3

0r30

g,65

L2rz

0r82

0r13

0, 04

97,79
I

5(,
I



Si

AlIV

Alvl

tt-

Fe

Mn

Mg

IABF'J.A XVII

F6¡:mula quírica (núnero de íons na base de 23 átonos de-oxígânio) das hornblendas da zona B

JA-9 JA-lL JA-12 JA-13 JA-14 JA-15 JA-16 JA-17

6,782 61538 6,924 6 1425 6,406 61490 6 r2L5 6 r7 64

11218 L,462 1,076 Lr575 11594 1,510 1,875 L,236

0,802

0r057

2,40L

0,038

L,734

1,933

0,280

0,096

5 r03

2r3L

Ca

Na

K

Y

x

0,895

0,045

2,246

0,039

1,910

L1934

0,278

0,063

5,13

2r27

0,823

0,052

2rL95

0,037

t,954

1,886

0,234

0,023

5,06

2rLí

1,008 L,077 0,962 O,97L

0,062 0,055 o,o5o o 052

2,545 2,633 2,359 2,842

0,037 0,039 0,036 0,039

11458 L,244 Lr729 1,148

Lr924 1,939 1,907 L,944

0,277 0,318 01281 o ,322

0,097 01114 0,083 0,128

5 r11

2,30

5,05

2,37

JA-19

6,739

L,26L

0,747

0,060

2 1306

0,038

L,943

1,970

0,240

0,025

5,09

2,23

L,O24

0,039

2,2L2

0,034

1,685

1,910

0,256

0,070

4,99

2 r24

5 r14

2 r27

5,05

2r39
I

5
5

I



TABELA XVIII
Composição química ¡nãdia de

s io2

TiO2

A12O3

FeO

MnO

!f gO

CaO

Naro

Kzo

r
c1

Zona A*

47 ,5

0,34

LO 12

L6 ,4

O r25

10,1

IL rT

0rg0

0,16

or02

0r03

97 ,60

hornblendas

Zona B¡t¡t

43 ,7

0 ,46

L3,2

1g,1

0 ,29

7 ,33

11 ,9

0 r94

0,40

0r01.

0ro7

97,40TOTAL

Fe calculado na
¡t Mãdia obtida

TabeLa XIV.

't¡t Mãdia obtida
Tabela XVI.
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correBpondência quase gue completa, como se depreende
das Tabelae XIII e XVIII. Aesím, vê-se nitídanente

forma de FeO.

a partir de 14 amostras constantes

gue essas mudanças expreBBam, segundo o esquema

classificação de Leake (1968, p. 8), uma tendÊncia no

sentido da forrnação de hornblendas actinolíticas junto
ãe amostras da Zona A. QuÌmicamenÈe, eBaas modifica
ções estão traduzidas no aumento das concentrações de

¿-.sÍ1ica e nagnõeio e de dininuição do teor de alumina e

ferro. Tais conclusões, indicativas de que âsses útti
mos anfibólios moscram-se mais ricos em magnãsio e

mais pobres em ferro, são similareB ãs alcançadas por

a partir de 9 emostras constantes da

da

de
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Gomes (1962) e Gomes et a1. (1964). Variação subordi
nada, conaiderando a baixa concentração dâsse elemenÈo,
porãm, de grande implicação gen6tica, 6 dada tambãn
pelo decróscimo do conteúdo de títânio.

Uma melhor visualização dessas nodíficações'e
fornecida na Fig. 14, com valôree extraÍdos das tabe
1ae referldas anÈeriormente.

A compoeição espectrogrãfica dêssee anfibó
lioe eofreu da nesma maneira mudanças, refletidae na

maíor concentração em V, Bâ, Y e Cu e menor e¡n Cr , Ni
e Zr junto ãs åmoetras da Zona B, como indlcado na Ta

bela XIII e vlsto na Fíg. 15, Ga, Co, Sc e Sr måntive
ram-se maís ou menog constantes.

4,2.2.3, Zoneamento

Uma das feiçõee mais expresaivas dâaees anfi
U6fios conBfete na preBença das eBtruturas zonadas,com
a8 part,es cenÈraiB doe criataia epresentando invaríã-
velmente côres maie claras que aB dag bordas. Uma vi
eão dãeee aspecto encontra-se em Gomes (1962, p. 74>,

Em geral, nota-se naÍor fncídância do fenôneno junto
ãs auoatras da Zona A. A fi¡n de 8e ter uma idãía quag

to ãs eventuaie mudanças qufmícas,ocorrídaa neBBeB

crístaia, como sugerido por suas variações õptícas rfoi
levado a efeito, com o auxÍtio da rnicro-sonda, um prg
grama quantitativo permitindo o "traçadott de transver
saie, com oB pontoe de aná1íae ígualmente distanciadoe
de 3 ¡r. Como o zoneamento tem caráter aseímãtrico, ã

borda I do cristal examinado (amoscra JA-28) correspon
deram a L2 pontos, enquanto que ã borda II apenas 5.
Jã o nücleo têz-se melhor represenÈar, com åproximada
qente 25 pontos. A delimítação dessas zonas víu-ee fa
cílitada en vírtude das diferenças de côr
acima. Os dados colÍgidos constam da Tabela XIX' seg

do taurbãm fornecidos os valôres parcíais para aB duae

bordas.

apon t adas



lr2

ot8

v¿

q6

Fc2O3

F¡õ_

-X-X-Í-X-X-X- 
X-

O,4

o
vt(o
ê

qo

la.1
o-...-"'-

E
o

E
c,
c't
o
]-
c
o
rJ

o
(L

l12

äi+ro

l.O

o.8

No^Oa._,_

-47 -

ot

q2

A

þie. Lq - Variações na compostçao química, elementoe
principais, doe anfib6lios das Zonae a e B.

À esquerda, curvaB construÍdas a Partir de

dadoa obtidoe por fluorescância de raios X

e, ã ¿ireitar por micro-sonda.
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Composição química parcial da hornblenda zonada *

BORDA NÚCLEO

s io2

TiO 
2

A1 2û3
**

l'eO

Mn0

Mgo

CaO

Naro

Kzo

TOTAL

TABELA XIX

I
43r0

0r32

13r0

17 ,2

O r26

Br17

L2 rz

0,81

0,35

95,31

II
44 ro

o,36

l0r7

16,9

o ,25

9 ,22

L2 12

or74

0 ,37

94,7 4

- 49-

t'té¿ i a

43,5

0,34

11,9

L7 ,L

O ,25

8,69

L2 12

or77

0,36

95,11.

Anostra investígada JA-28 - Dados sujeítos
ção de fatôree de correção.

** Fe calculado na forma de FeO.

A apreciação dêsses resultados possibilíta a

conclusão iuredíata de gue o núc1eo doe cristaís zorLa

dos cont6m maís eílica e magnÉsio e menos alunina e

ferrc¡ que a perifería. O teor de titânio aumenta no

6entido das bordae, o invereo ocorrendo com os ã1ca1ie.
Em têrmos de composição minerat, poder-8e-ia dizer que

as partes centrais dâeses cristaís correspondeur s uma

actinoLita, enquanto que as bordas a uma hornblendarou
magnãeio-ou ferro hornblenda' uma vez adotada a classí
ficação de Leake (1968). Se confrontadoe com os valô

52 r3

0r08

3,18

L3 ,2

0 ,23

¡.3,8

12 r8

0 r 14

orll.

95 ,84

ã aplica

reB contidos nas Tabelas XIII e XVIIIT not,a-se

maior aproxirnação entre a composição quÍmica do núcleo,
a despeito, desta constituir um caso extremo r com ã

dos anfiból.ios da Zona A e das bordas com ã dos anfib6

uma



Contposlçao quirnica

s 102

Tt02

A12O3

FerOr**

!1nO

Mgo

CaO

JA-b

38,8

0 r20

2b r5

10r4

or16

0r08

23 14

0r05

0,01

99, 60

TABELA XX

JA-20

38,0

0,03

29 12

11, 5

0,11

0r02

23 13

0r2B

0r06

parclal de epídotos da

JA-21

38,9

0,08

29,9

9, 11

0, 07

0,03

24 rL

0,05NarO

JA-28

37 ,8

0r10

30 rz

9r38

0r15

0,08

23,8

0,03

Kzo

TOTAL

Zona ¡\*

J^-31

38, 6

0,06

28 r4

LL,7

0,10

0,01

24,0

0,03

-50-

*Dados suJ eiÈ.os

**Fe calculado na

JA-35

38,7

0,05

28r8

10, 7

0r10

0 ,06

24,L

0,05

101,66

lios da Zona A e das bordas com ã ¿os anfi¡õtios da

na B.

102,50 r02,24

ã aplicação de fatôres

forma de FerOr.

4.2.3. npídotoe

Eeses minerais ocorrem nos anfibolitos seja
constituindo cristais alongados e idiomorfos, espå1ha
dos ou concentrados em camadas, seja formando pequenos
agregados granulares. A prímeira forna ã mais caracte
rÍstica das amoBtras de veios, enquanto que a segunda
encontra maior identidade com os grãos de feldspatos.
Esta última assocíação 6 tão estreitar gu€ não pairam
quaisguer dúvidas guanto ã tormação dâs ses minerais ãs

101,54 l_02 , 90

oe correçao.

zz



Composição

si02

rio2

A1 
2O3

Fer0r:t*

MnO

Mgo

CaO

NarO

Kzo

TOTAL

TABELA XXI

quÍmica parcial de epÍdotos

JA-11

38,3

0r02

30 12

9r03

0,15

or05

23,8

0,21

101,76

JA-13

38r4

O r02

28r8

9 ,39

0,15

0r03

23 ,5

0 ,04

100 ,33

JA-16

38,6

0r02

28 rL

10rg

0r20

0r01

23 rg

0 ,03

101,56

da Zona B*

-51-

Dadoa sujeítos ã aplÍcação dos fatôres de correção.
Fl calculado na forma de Fe"Or.**

expensao dog feld6paÈos. Aparentemente, as rochag ag
fibolíticae da zona A, dado o fato de se nostraren
cizal.hadae, Èrazem maior número de fiseuras erportanto,
são mais portêdoras do prirneiro Ëípo.

4.2.3.L. Composigão Quínica

JA-17

39,0

0r07

28 15

llrl
O rI2
0,04

24 r0

0 ,02

102r95

traÉ da Zona A e 4 da zona B acham-ee reunidog nas Ta
belas XX e XXI. O valor mãdío para as duas zonas, ca.l
culado a partír dâssee reBultados, eons ta da Tabela
XXII.

4.2.3.2. Díscuseão dos Resultados

Pouco hã que se dizer a respeito dâsses mine
raisr uma vez gue os reBultados evidencian craramente

Dados quínícos parciais relativos a 6 amo a



TABELA XXII

Compos ição química mãdia

s io2

TiO2

A1 zo3

F" 203

MnO

Mgo

CaO

Na ro
Kzo

TOTAL

Zona A

3 8,5

0 ,09

2Br8

10,5

0,11

0,05

23 rg

0r08

0¡01

101,93

de epídotos

Zona B

38,6

0r03

28,9

10,1

0r15

0 ,03

23 r8

0r07

101,68

gue oe meEmos não eofrerem mudangas químicae eígnifÍca
tivas no Ínterior do corpo anfibolÍtico, Se compara
dos com anãliees quÍmicas de membros tla s6rie c1Ínozoi
sita-epldoto, expressa em têrr¡os de variação das nol6
culas do carAt3si3orr(ou) e carF"3*Al.2si3o12(oH),rrang
critas em Deer eÈ al. (1963, vo1. 1, pp. L97-199) , og
valôres conseguidos, mais precisamente o teor em ferro,
permitem classíficá-1os como epídotos.

4 .2 . 4. I 1¡oeni t as

Urn programa semi-quantitativo executado com

a micro-sonda ensejou a conclusão de que ilrnenítae re
present,am os mineraiB opacoe mais importantes doe anff
bolitos, com pirita, hematita e calcopirita aparecendo
en edgundo plano. O seu estudo, sob luz refletidarprg
ceggou-ge com o concurso do equipamento acimarrecorren
do-se ã mesma eecção polida ut,ilizada no.trabalho ang
1Ítíco. Esse exame veÍo a mostrar que aB ilmenitae da

- 52-
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Zona B constituem cris taís grandes , alongados, conìumen

te agrupados, e exibindo dimensões mãdias da ordem de
0r7-,0 mm. Em geral, concentram-se em determinadas por
ções das rochas. Por outro lado, as da Zona A são mais
granulares, de tamanho menor, em rnãdia 0 r05 mm, alõm
de se acharem dispersas no seu interior na forma de in
divÍduos isolados. Em ambos os tipos descritos ã ",contrada a associação com citanita, que se dispõe seg
pre ao seu redor, indicativa de transforrnação mineralõ
gica (ilrnenita -' titanita) característica de rochas an
fibolÍticas.

Estes ninerais, conquanto que em proporções
pequenas, estão sempre presentes nas rochas investigg
das e apenas numa delae, JA-33, sua concentração e6tã
restrita ê um ou dois grãos, correspondendo ãs frações
residuais do processo de alteração em titanita. flníca
e exclusivamente nesta amostra, foram reconhecidos
cristais de he¡natita.

4.2.4.L. Composição QuÍmíca

As anãlíses relativas a 12 anoBÈras da Zona A

e B da zona B estão agrupadas nas TabeLas xxrrr e xxv.
As f6r¡rulas quÍmicas dêsses minerais, expreBsas na b3
se de 6 ãtomos de oxigênio são vistas nas Tabel.as xxrv
e xxvr, delas tanbãm constanclo os valôres da relação
Fer/Ti 

" Fu2+ + Mg + Mn. A composição mãdía para ag
duae zonas integra a Tabela XXVII.

4.2,4.2. DÍscussão doa Resultadoe

A prí¡neira observação a ser ext,raída dêsses
dados consiete no fato de que oB vaLôres obtido6 para

F"2* + Mn + Mg são muÍto Ínferiores aoe de Tir levan
do então a crer que parte do ferro expresso como F"3*
deve esÈar presente, ao que tudo Índica, na forma de
F"2*. Vâ-se tambãm guer mesmo satisfeita essa defí
ciencia, hâ na maior parte das amostras um exceBso de
F"3*, guê podería corresponder ã hematÍta, uma vez que
ã'adnitida a existância de solução s6ríaa entre âssee
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dois minerais, tendo Randohr (1950) f ixaclo a

participação da molãcula de henarita ¿ryr 6F,

A relaçäo Irer/ri parn es6!î.s ílmenitas 6 figei.
ramente difererrte, em decorrência do menor conteúdo de

ferro, expresso na forma de Feror, dos ninerais d a zg
na A. No tocante ã eí1ica, observa-ae uma completa si
milarídade, enquanto que o leve acrãecimo de manganãe

junto ã Zona A parece destituído de grande sígnificado
em virtude de eua baixa concentração nessea minerais
(Tabela XXVII).

Se comparado com o valor obtído por Engel. et
a1. (1964, p. 145), 1r1, para ilmenítas de anfibolitos
da regÍão de Eneryville-Colton, New York, Eetados Uní

dos da An6rica, verifica-ee que easa relação é levemen

te superior, 1r13 e 1r17, respectivamente, nas Zonas A
e B, junto ãs amostras do Jaraguã.

TABBLA XXVII'
Composição qufnica m6dÍa de ilnenitas
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4.2.5. Quarczo

EoÈe mit¡eraI ocorre na forma de grãos

dos, freqllentemente englobados por anfibótios,ou
como pequenos agregados. Estã presente na maior
amos t,ras examinadas , porãm, seu teor mãxirno não

a L27" do volume dessas rochas.

4.2.6. Titanita

A exenrplo dc¡ quartzo, titanita f oi. reconheci
da na quase Èotal-idade das rochas, chegando mesmo a a!
cançar concentrações da ordem de 87". Seu modo de ocor
rência ã ünico, invariãvelmente formando agregados que

se dispõem ao redor das ílnenitas, evidenciando dessa

¡¡¡aneira sua derivação nÍtida a partír dêsses minerais.
A reLação ilurenita/tícanita foi objeto de ínvestigação
minucioea com a tãcníca da micro-sonda, mediante o uso

de "traçado" de transversaís, com os resultados apon

tando no sentído de uma trar¡sformação progressiva do

primeÍro para o eegundo mineral'.. Essa rel.açãorilustra
da em Gomes (1962, p. 74), constítuí uma feição muíto

comum a rochas anfibolÍticas, devendo no ent,anto deea

parecer em condições mais drãsticas de metamorfismorco
mo observado por Engel et aL. (1964 ' p. 144).

4 .2,7 . Opacos

En adição ãs ilmenitas, representando mais de

9OZ, doe minerais dâsse grupo, foram identificados, com

o auxllio da micro-sonda, cristais de pírita, calcopi
rita, hematitá e bornita. Em geral, êseee ¡ninerais
po66uem dimensões peguenas e formas granulares, com pi
rít,a deeponcando como o mais Ídiom6rfico dentre ã1es.

Borníta ã de ocorrância rara' associando-se lntimamen
t"e ã calcopirita r enquento hematita, como mencionado

anteriorment,e, esËã restrita a uma única amostra
(JA-33) do corpo. Não foi observada a Presença de urag

netita nessas rochas, a despeito das referôncías f"!
ta8 em trabalhos anteriores.

-6ü-'
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4.2.8. Outros Minerais

Aquí estão reunidos aPatita, 'na forma de

grãos alongados, xenom6rficos, de ocorrência freqtlente,
zircão, turmalina e minefais de alteração serícitarclo
rita e calcita. Sericita associa-se nais comumente

aoa plagioclãsios, enquanto que clorita ã vista com o8

epÍdotos.

5. I.IETA}IORFISMO

Evidâncias mineral69icas e texturaíe, com a8

prineiras traduzidas na presença de quartzo' serlcita
e biotita como conatituíntes míneral6gicos principaie,
são indicatívas de gue aa rochas metassedimentares da

regíão do Jaraguã foram afetadas por metamorfismo dinS

moLermal compatlvel com a fãcíe dos xistos verdes. A

ausância de clorita nesses metassedimentos con6títui t

segundo Coutinho (I955) 
' feíção conclusiva de que a8

condições metam6rficas ali reinantes aÈÍngiram

-61-

maís elevado em relação aoa eBtãdíos iniciaís, corres
pondendo assim ã subfácÍe quar tzo-albíra-epídoto-bíotí
tâ, uma vez adotada a classificação fornecida em

Turner e Verhoogen (1960).

os anfibolitos tarobãr¡ se formaram pela ação

dêase processo r sendo ainda visÍveie em aua conÊ titui
ção oB efeitos dinânicos por âte causadoe, refletidos
na deforrnação de l,inhas de cLivagem, lamelas de gemina

ção, redução da granulação de seus mineraís, etc. A

Bua associação paragen6tica, pr6pria de fãcies
elevada que à dos metassediment,os regionais, e condi
zence com a almandína anfibolito doe últÍnoe autorea'
denuncia a exiscãncia de deeequí1íbrio metan6rfico den

Èro do quadro mineral69ico das róchas da região. Apa

rentemente, âete fato e8Èaria ligado ã natureza do ma

terial originaL dos anfibolitos ' mostrando maior defi
cíância em ãgua relativamente ãe rochas encaixantes'

grau

mals
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uma vez assumida a sua derivação a partir de antigas

íntrusivas bãsicas.

Por outro 1ado, essaB rochas quando submetí

das ãs condiçõee meta¡n6rficas reínantes Posteriormente
ã íntrusão granÍtica da Cantareira, parecem ter-se cog

portado de maneíra heterogânea a julgar por suas varia

ções nineral6gicas e texturais. Como observado ante

riormente, tornou-8e possÍvel o eetabeLecimento

duas zonas petrogrãficaa dístinÈas, com característi
caB mineral6gicas e texturaís pr6prias, denËro do coI
po anfibol'íticor guê são encaradas como resposta d"g

saa rochas ãs mudanças processadas no gradÍenÈe meta
'rn6rf ico. A elevação do grad,iente podería ser explíca
da em târnoe da existência de dole eventos netam6rfi
coa afeÈando a ãrea. O primeiro, como jã mencionado,

estaria ligado ao procegso de carãter maÍs regional,
enguanto que o segundo, atuando em suPerposíção ao an

terior, encontra-se relacionado à intrueão granltíca
do rnaciço da Cantareíra. Aparentemente, 8ua ãrea de

infLuência foi muito reduzida, uma vez,quê o8 anfibolí
Èos da Zona A, distantes de al'gumas dezenae de metroB

da regíão de conÈato da intrusívar Parecem ter sido

fracamente atingidos Por ôl'e, como ÈesÈemunhado

sua míneralogía e textura. A ínterpretaçao de que as

nodifícações acima resultam de variações cre6centes da

intensidade do metamorfismo no sentido da Zo¡a B encon

tra apoío em nümero aprecíãvel de evidâncías de nature
za diversa, que a.rão objeto de consíderações
porrenorizadas. Para efeito de anã1fse comparativa,
algumas evidêncíae sugestívas de idântico fenôrnenorque

foram reconhecidas em hornblendas de outras áreaa, P9

rem, nao contlrmadas para os mineraíe do Jaraguãrserão
ígualmente objeto de discussão.

de

por

ma l8



5. l. Evidôncias QuÍmicas

5. 1. 1. FeldePatos

Coube a Îilley (Lg24), em seu estudo eôbre a

formação de minerais cãlcicos em auréo1aa de conÈato'a

observação inicial de que plagioclãeloe enríquecem-ae

progresBívamente na molãcula de anortíta com o aunento

do grau de metamorfiemo. Posteriormente, Vogt (1927)

chegou a resultado anãlogo ao inveetigar o comportamen

to dâeees mÍneraia em rochas gãbricas metanorfoseadas

regÍonalmente. Desde então, esta relaçao vem

eigtemãticamente confirmada por vário8 autoreg

(Phi11ípp, 1930; l'Ilseman, 1934; Dodge, L942; Waard'

f959; Engel e Engel, 1962a; Engel et 3l', 1964; Blnns'

1964), merecendo especíal atenção a conclusão alcança

da por Engel e Engel (1962a), face 8o fato de encon

Èrôr-Be conaubstancíada em número sprecfãve1 de termô

m6tros geol6gicos. lllyeshíro (1968), em recent'e traba

tho sôbre metamorffeno de rochae mãflcas, consagrou em

deflnitívo a relação acima ao atríbufr-1he papel dlag

n6etico no e6tabelecimento da variação do gradiente me

tam6rfico.

Conquanto a composíção heterogânea dos plg

gioclãgioe dos anfíbolitos do Jaraguã, a TabeLa VIII e

a8 Ffge. I e 9 mosÈram nitídamente a maior Z An dos mi

naraia pertôncentes ã Zona B. Tal fato leva ã conclu

são geral¡ co' bare nas ob¡ervaçõee do parãgrafo ant6

-63-

rior, de gue o grtu de metamorflano sofreu

Junto ãg amostraB deeaa !on¡. Contudo, se examinada a

compoelção quÍmica rnãdía dos anffbolltoe daa duas zo

nas r calculeda a partir de valôre¡ contidos em Gomes

et a1. (1964, p. 670) e conot¡ntê da Tabela XXVIII' ve

ríflca-Be que o teor em CaO das rochac da Zona B 6 I'í
geiramente auperior, o que permÍte suPor que a malor

riqueza em cãlcio dos Beus plegioclãsioe resulta, pelo

menoE e¡[ parte, dãsse f ato.

s endo

elevaçao



Conposição !uÍrnica mãdia dos anfibolitoe

sí02

TiO2

A1 203

F"203

FeO

MnO

If gO

CaO

NarO

Kzo

Pzo5

Hzo

TOTAL

TABELA XXVIII

45,9

1r55

15,4

4,, 1o

10,I

0,L7

7 ,33

9,95

L,94

0,26

or08

2,96

99,74

do Jaraguã *

47,9

L r34

15 12

3,54

11,1

0r15

5r9o

11r3

1 ,66

O r27

0,10

o, g4

99,30
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Cr

v

Ni
Co

Cu

Sc

Zr
Y

Sr

Ba

Elementos traços (ppm)

L54

24L

138

55

212

76

L24

133

60

81

Dados extraídos de Gomes et a1. (1964, p. 670)

65

201

L47

57

161

58

93

61

82

62



5,L,2. Anfíb6tios

prontamente que hornblenda r I Variedade de anfiU6tío
mais comum em anfibolitos, exibe mudanças qufrnicas eI
pressivas quando tais rochas vâ¡n-se submetídas a condí
ções variãveis de metamorfismo. Trabalhos c1ãssicos
no gênero constituem os de l,fiseman (1934), Harry (1950)
Raychaudharl (1958), Shidô (1959), shidô e Míyashiro
(1959), Engel et a1. (1961), Engel e Engel (1962b) e

Binns (1965). De måior irnportâncfa, tendo em vista o

seu carãter de revisão, se reveÊte tambãm a publicação
de Leake (1965a).

Coube a l.liseman (1934), em aeu f amoso traba
tho sôbre oa epidioritos de Highlande, Escõcia, a Íni
cíativa pioneira de correlacíonar a compoeíção qulmica
de hornblendas com o grau de metamorflsmo da rocha hos
pedeíra, de natureza bãsica. Segundo êsse autor, a

principal caracterÍstica quf¡rica coneíste na substitui
ção de Si por 41, que estã diretamente asaocíada ã elg
vação do gradíente netam6rfico da ãrea. Harry (1950),
ínveetígando a subsrítuíção Si/Al em hornblendas de ro
chas pertencentes ãs fácies dos xístos verdes, epÍdoto
anfíbolito e anfíbolito, mo6trou que a rel.ação acima
tambãn estã presente em rochas de outras composíções.

Em adição a Si/a1, diversas outrar¡ ¡nodif ica
ções quÍrnicas têm sído apontadae como caracÈerfetlcas
para hornblendas sujeitas a condições variãveis de
preasão e temperatura.

O exame dos dados da literatura

-65-

reBsalta

shidô (1958) e Shidô e Miy
base em dados coligidoe noa rnetabasi
tral do Abukuma Plateau, Japão, menc

do teor em ã1ca1is, eBpecialmente Na

da temperatura.

O comportamente crescente

ashiro (1959), com

tos da porção ceg
ionarn um urrro"nto

, com a elevação

do Ti dae hornblen
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dae com o grau de metamorfismo vem sendo observado por

inúneros autores e constitui, eegundo Leake (1965a)' o

índice da naior importância para a avalíação da temPe

ratura de cristalização dâsses minerais '

Outras mudangas, decrãscimo de FeO e das ra

zões F"2O3/feO e FeO/MgO com a elevação do gradiente,
como sugerido por Engel e Engel (1962b), face ã não

confirmação por outros auÈoresr Pârecem deetituÍdas de

grande significação, tratando-8e aParentemente de va

riações de carãter mais 1oca1, reflexos talvez da hete

rogeneidade da composíção da rocha hospedeira'

5.1.2.1. Comportamento do AlumÍnio

não obstante I'Iiseman (1934) ' Thompson (1947 )

e Harry (1950), tenham analisado' com o pri¡neiro
atendo mais a anfib6lios, o papel assumido pelo alumÍ

nio na e8Èrutura dos minerais forr¡adores de rochasr f9
ram Kushiro (1960) e Le Bas (L962) que

buscaram uma ínterpretação petrol69ica Para o comporta

mento dôese elemento. Baseando-se em dados estatÍsti
cos, referentes a clinopiroxônios de rochas Ígneaa,

êsses autores teceram algumas considerações sôbre oB

díversos fatôres que controlam a substituição Sí-AI no

magma, terminando Por concluír que a proporção de a19

nfnio de coordenação tetraãdrica decresce durante o

Processo de cristalizacão rnagmãtica'

A conclusão acima, aliada ao fato de que ac

tínolita ã o principaL anfíb6lio presente no metamorfis

mo de baixo grau' enquanto gue hornblenda ocorre em

condições de maior íntensidade, bem como em rochas

Ígneas, levou ã crença generalizada na 1íteratura de

que o conteüdo de AlIv dos anfib6lios aumenta com a

temperatura de crisÈalização. Êste fato foi amplaoen

te confirmado por Binns (L965), quando invesÈigando o

comportamento das hornblendas do I"tillyama Complex, po

rãm, Engel e Engel (1962b, p. 1504) referem-8e ã ine

inici almente

se
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xistênci" d9 variações signifícativas na concentração

de Si e Al com o grau de metamorfis¡no na área dos

Adirondacks.

Mais recentemente' Leake (1965a, b) 8e ocu

pou da anãlise da coordenação do alumfnio em anfib6lios.
Segundo êsse autor, dados relativos a anfíb61íos rassim

como a ouËros minerais alumino6os, aPontam no sentído

de que a pressão vigente durante a cristalização ã un

doe fatôres prímordiais no estabelecimento da coordena

ção, com alta preesão favorecendo o maior conteúdo de

AlvI. Leake (1965a, p.3112-316) re88a1ta tarnbãm que

a composição da rocha hospedeira não ã menos irnportan

tê¡ com a coordenação do aluurlnio correspondendo a uma

expressão cornbínada dâsses doís fatôres. A utiliza

ção dâsse parâmetro como rnedida de variação da pressão

em regíões meta¡nórficae ã contudo extremamenÈe difÍcil,
tendo-ee em vi'ta que a compoeição da rocha e do pla

gioclãsío associado, que 6 relacionada ã temPeratura'

tambõm influenciam a concentração do alumlnio de coor

denação octaédrÍca.

Em resumo, duas correntes de opinião tenËam

interpretar a coordenação do alumlnio em anfib6lios: a

primeíra liga-a ã temperatura, com o conteúdo de AlIV

crescendo progressivamente com o gradiente rnetam6rfiCo,

enguanto que a segunda vincula-a ã prtssão e composi

ção da rocha, com o aumento da pressão acarretando

maior concentração ¿e llVr.

Em se tratando dos anfib6lios do Jaraguá, a

Fig. 12 parece sugestiva, a despeito da suPerPosição

de ponto6 no intervaLo compreendido entre 1,1 e 1 r4.A1IV
da maior riqueza "m A1VI e elIV dos minerais da Zona

B, levando assim ã conclusão de que os mesmos teriam

se formado em condíçõee de Pressão nais intensa, ou al
ternativamente, de tenPÊretura maís elevada que os coI
respondentes da Zona A.



5,I.2.2. Comportamento dos Ã1'calis

Cómo ref er,iclo prãviamente, o teor em ã1ca1is
dos anfÍb61ioe também constltui um fator de avaliação
da intensidade do processo metam6rfico. Embora

conteetando a validade da relação, Leake (l'965a,p.300)
j ulga-a, no entant,o , de maior utí lidade j unto ãe ro

chaa anfibolÍtícas de baixo grau, quando então 8e p19

cessa a transforrnação de actinolita a hornblenda.

Engel e Engel (1962b), analíeando o comporta

mento das hornblendas dos anfibolitoe afl'orando na por

ção ocidental doe Adlrondacks encontraram varíações
concordantes ãe de shidô (1958) e shidô e Miyashiro
.(1959), ó que tanbãm f oi notado por Binns (1965) ern ro
chas congêneres do llll.lyama Compl.ex. A Fig. 3

Engel e EngeL (1962b, p.1507)' reunindo o núurero de

ãtornos de Ca e (Na+K) por f 6r¡nula unitãria,realça pron
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tamente a existância de dois agrupamentos, def inidog

por amostras Provenientes das ãreas de Emeryville e

Colton, exibindo teores mais ou menos constantes em

cãlcio e bem divergenteB em ã1calis. os teores em

(Na+K) aumentam no sentido da 'atea de Col'tonr ê[ cog

formídade ass im com o gradiente rnetam6rfico '

Nos anfib6lios do Jaraguá, não foram observa

das variações significatívas na proporção de ã1ca1is

para as duas 2onas (fíg. 16).

5.1.2.3. Comportamento do Titânio

o exame de anãLises quÍnicas de centenas de

anfib6lios calcíferoB e subcalclferos procedentes de

rochas Ígneas e metamõrficas ensejou a Leake (1965a'

p.301) a conclusão de que a presença de titânio na es

trutura dÊsses minerais ã controlada principalmente pg

la temperåtura de cristalizaçã,o, com a concentração da

quele eLemento crescendo progressivamente com a eleva

ção da temperatura. Este resultado guarda inteira col
cofdância com as observações feitas Por inúmeros auto

re6 que indicam ser hornblenda verde a variedade de an

fibõ1io típica de anfibolitos ' re8Èringindo-se

blenda castanha aos anfíbolitos de alto grau e granul'i

Los, uma vez que Deer (L938, p. 74) estabeleceu

muito tempo que a tonalidade ca6tanha dêsses minerais

6 eunção direta do seu conteúdo em tirânio'

No enÈanto ' anteriormente a Leake (1965a) t

Raychaudhari (1958), Engel e Engel (1962b) e Binns

(1965) tiveram a oportunidade de examinar o comporta

mento do titânio em hornblendas submetidas a condições

variãveis de pressão e !emperatura com o6 reaultados

apontando seDtpre no sentido da existância de uma rela

ção síncr6nica entre âsse elemento e o gradiente metâ

nórfico. Noe Adirondacks, Engel e Engel (1960) verifi
caram ainda que o aumento do conteüdo em titânio das

hornblendas não É acourpanhado peLa majoração do teor

horn

ha
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de Tio2 das rochas anfibolíticas, bem como que a con

centração de titânio das biotitas dos gnaisses regio
naie tarobên cresceu paralelamente ã elevação do 8rg
diente metam6rf ico.

gíão do Jaraguã são portadores de Pequena porcentagem

de il.menita, com a sua Presença evidenciando que a

hornblenda dessas rochas ã saturada em 6xido de titânio.
Nos anfibolitos, de conformidade com Leake (1965a'
p. 305), o excesso de 6xido de títânio que não pode

ser incorporado pela hornblenda tende a se crísta1ízar
na forma de il.menita, ou n¡ais raramenter como outro mi

neral titanÍf ero.

Os resultados obtidos por mícro-sonda Para
os anfib6tios em aprôço são sugestivosr como visto na

A exemplo de ouÈros anfibolítos' oa da

qoTo
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Tabela XVIII e Fig. 14, da maior riqueza em titânio
dos mineraís da Zona B. Isto a despeito do teor em

Tio2 dêsses anfibol'itos ser r em traços Eerais rinferior
ao das rochas da Zona A (TabeIa XXVIII)'

o grãfico reunindo Si e Ti na cela unitâtia
para âsses anfib6lios, com valôres extraÍdos das Tabe

lae XV e XVII, 6 fornecido na Fig. L7. Não obstante a

sgperposição parcial dos Pontos' a sua distribuição Pa

rece indicar gue as constantes acima comPortam-8e in
versamente, com os minerais da Zona A exibindo maior

concentração em Si e menor em Ti que os da Zona B'

5.L.2,4. Comportamento dos Elementos Traços

A limitação de inforrnações faz com que o com

portamento das hornblendas ¿o Jaraguã seja aPenas com

parado relativamente ãque1e dos minerais homônirnos dos

Adirondacks (Engel e Engel, L962b) e Black Hi11s

(Raychaudhari, 1958). Uma visão conjunta dos dados

reunido6 nos três programas ã fornecida na Tabela XXIX.

Para aa hornblendas dos anfibolítos dos Adi-
rondacks e Black HiLls, ã exceção de Cu, Sr, Y e Zr,

os demais elementos apresentam uma dÍstribuição unifor
[€¡ com a concentração aumentando .paralelamente ã ele

vação da temperatura. Se âst"s re6uLtadoe forem cog

frontados com o8 referentes ãs amostras de Jaraguã,

verifica-se que V, Ba e Co comportam-'e de forma anâ

loga, a despeito dâste ú1tímo exibir tão sãmente um

leve aumento de concentração junto aos minerais da Zo

na B.

No Eocante aos Adirondacks, Engel e Engel

(rg62b) atribuem maior significação ao comPortamen.to

do Cr, V e Sc' enquanÈo que muito Pouco ainda se conhe

ce sôbre as hornblendas inveetigadas por F.aychaudhari

(1958), bem como sôbre oe anfibolitos que as contên'



Jaraguã,
Zona A

Alnaadina
anfibolito

?ABELA XXIX

Gomposição quínica mádia, elementos traços, de hornblendas

Cr
v

Ni
Co

Cu

Sc

Zt
Y

Sr
Ba

SP

Zorta B

Almand i na

anfibolito

25L

352

138

61

19

62

138

39

56

54

Bl.ack Hi 11s ,
Lead

Ep ído to
anfibolito

(400o c)

L02

185

85

31

9

29

L7

L2

5

9

62

454

92

68

66

64

42

67

52

7L

South Dakota*
NE Lead

Almand ina
anfibolito

(500o c)

L29

244

92

45

10

33

32

11

31

18

* Dados extraldos
** Dados extraídos

Adirondack Mountains,
Eneryville
Almand i na

anfibolito
(525o C)

249

527

57

47

L7

77

97

72

46

86

de Raychaudhari (1958).
de Engel e Enge1 (1962b)

New York**
Co l tor¡
Ho rnb 1 end a

granulit.o
(625o c)

737

811

76

60

7

109

75

118

42

106

I
!
N)
I



5.2. Evidêncías Texturais

5.2.L. Feldspatos

Em adição ãs mudanças de composição qulrnica,
o6 feldspatos exibem variaçõeB na granulação que são

interpretadas como medÍda da intensidade relativa do

processo metam6rf ico.

No presente caao, a investigação nícroscõpi
ca permf tiu concl.uir que êssee mineraí4, quando ínte
grados a Zona A, târn por caracterÍstÍcae príncipaia:
trãbíto granular e a dímensão varlãvel entre 0r05 mm e

0120 mm, com 0r11 mm como valor rnãdío. Por outro lado,
os da Zona B são ripiformea e possuidores de maior tg
manho¡ co[r Or08 mm e OrgT mm como valôres extremoa e

0r32 mur como rnãdio.

-7 3-
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As dimensões maioree dos cristais de feldspa
toB da Zona'B aponta para a conclusão' como sugerido
pela Fig. 18 (sinplifícada de Miyashiro' 1968, p. 824,
Fig. L2), de que os crÍstais da Zona B sofreram recris
talÍzação em condições de metamorfísmo maís intenso.
Este grãfico foi construldo por ôsse autor usando dg

dos de plagioclãsios de metabaaitos recristalizados em

metamorfismo regional, aflorando junto ã porção ceg

tral do Abukuma Plateau, Japão. Conclusões eitnilares,
indicando que as dímensõee dos cristais de plagioclâ
sio de rochas anfibolítícae aumentam com o grau de me

tamorfísmo, foram igualmente obtidas por Dodge (1"942)

Engel. et a1. (1964) e Bdnns (1964).

5.2.2. Anfíb61ios

Dentro do consenso geral de metamorfismo,
princlpalmente de nature za dinamotermal ' atribui-se ã

variação crescente da granulação dos conBtituintes mi

nerais carãter diagnõetico da elevação do grau de meta

morfísmo. Esta relação encontra confirmação em numero

sas ocorrâncias de rochas anfibolÍticas, em que anfibi
lios víram-se submetidos a mudanças nas condições de

pressão e temperatura.

No caso particular do Jaraguã, êsse fato foi
igualmente registrado, Poía os anfib6lios pertencenteg
ã ?ona B possuem dirnensões maiores gue os homôni¡nos da

Zona A.

A estrutura zonada Presente em váríos dâsses

anfibõ1ios, com as Partes centrais dos cristais consti
tuídas de acÈínolitar enguanÈo que as bordas tân compo

síção maie rica em hornblenda, Poderia tambãn ser toma

da como feição sugestiva de elevação do gradÍente meta

mõrfico, visto que a pri¡neira espãcie mineral69íca tem

sua forrnação restrita aPenas ao metamorfismo de baixo
grau, mais compatÍve1 com a fãcíe doe xístos verdes.



5.2.3. Ilmenitas
'Pouco hã que se dizer a re6peito dâeses mi

¡rerais face ã carência total de dados quÍmicos, exceto

que êles , possuem granulação variãve1, com os cristais

da zona ts exibindo maíores dimensõee. o sígnificado
pecrol69íco dêsse fato veu¡ da 8ua interpretação como

feição indicativa de elevação do gradíente metam6rfico,

em consonância assim com conceiEos firmemente estabele

cidoe na literatura.

ô. coNSTDERAçõES SôBRts O PROCUSSO METAMõnrrCO

p. 670, são indicativos de que os anfibolitoe do Jara

guã poB6uem composição química inicial heterogênea'com

as princípais diferenças residindo nos teorea de MgO'

CaO e NarO. Outras diferençaa ob6ervadasr como

Daclos f ornecidos em Gomes et a1.

concentrações de SiO2 e HrO, Poderiam estar ligadas ao

proceBso n¡etam6rfico, não constituindo neceseãriamente

um reflexo direto da sua comPosição original '

Acredita-ge que o'Ëeor mais alto em Sio2

das amo6tras localizadas na porção eul-sudeste do coI
po seja resultante de ação metassoinãtica causada pelo

maciço granÍËico da Cantareirar uma vez que êste, em

ãreae adjacentes ã ¿o Jaraguã, ã o agente responsãve1

por intensa pneumat6lise dos metassedimenEoe encaixan-

t,eB. A presença de turmalina em alguns dâsees anfibo
litos poderia ser tomada como evidência 6ugestiva da

quele f enômeno.

Por 8ua vez r o comPortamento de H2O r com a

aua concentração di¡ninuindo concomitantemente ã eleVa

ção da temperatura, ã eÍmilar ao observado Por

l'liyashiro (1958) e Engel e tingel (1962a) Para outras

ocorrôncias e con6tifuí, de conformidade com Miyashiro
(1968), feição caraccerística do metamorfismo progreB

sivo de anfibolitos.

-7 5-
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o teor variáveI em MgO dos anfibolitos, coÍ¡

os siÈuados na porção cencro-setent,rÍonal do corpo mos

Èrando maior concentração, Parece ser o fator responsã
vel pelas f lutuações guÍmicas processadas na composição

das hornblendas, uma vez que estas eão mais magnesianas

nas rochas desea ãrea. Por outro lado, as variações eg

contradaa para CaO e NarO, com oa anfíbolitos aflorando
na região sul-eudeste do corpo exibÍndo maior riqueza
em CaO e menor eu NarO, refletem principalmenÈe a natu
reza dos seus plagioclãs ios .

Conquanto os anfibolitos tenham reagido da

maneira distinta ãe modificações ocorridas nas

çães uretam6rficas, como evidenciado pela presença dae

duas zonas petrogrãficae dentro do corpo, pouco ainda
6e conhece sôbre o comporÈamento de seus mínerais, pois
aa informações neceaeãrias à foruração de uma base

discussão das provãveis mudanças de sua composição ainda
eão insuficientes. Julga-se no enLanto que a maior poI
centagem de feldspatos e menor de anfibólios nas varíe
dades da Zona B refletem a adaptação dessag rochae ao

a¡nbiente de maior !emperatura, desconhecendo-8e contudo
a extensão do fenômeno. Eeta conclusão e rnaio a

confere natureza maie cãlcica aos plagioclãsios deesa

ãrea do corpo guardam totat concordâncía com as alcança
das por lingel e Engel (1962a) nos Adirondacke.

Sem contudo aproximar-se do estãdio de meta

morfismo atingido pelos anfibolitos dessa última região,
de condiçõee conpatíveie ã fãcies hornblenda granulito,
não ae proceesando por coneeguinte a formaÇão de clino
piroxênios, o desaparecimento da titanita, etc.,nota-Be
a exis tência de estreita correapondência quanto ao seg

tido evolutivo de86a6 alteraçõee. Nos anfibolitos do

Jaraguã, elas culminam com a dirninuição doe teore6 de

anfib6lios e epÍdocos e subseq{lenÈe aumenÈo da concen

cração cle f eldspatos e do seu t,eor eur cã1cio, ern adição

condi

de

que
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a maior granulação doe minerais, junto ãs amostraa da
Zona 8.

A despeito do aparente ajuatamento dos ni
neraie ã ¿istribuÍção zonal de Èenperatura exístem evl
dânciae, traduzÍdas na varlação extrema da conpoolção
dos feldspatos e na eBtrutura zonada dos crlstals de
¡nfibõ1ioe, de que êles deixaran da atLngfr condfçõee
de conpleto equilfbrio. A prínelre transfornação níne
ralógfca encontra Juetlflcetiva no papel deeempenhado
pelo epf doto ¡ gl¡e 8e enriquece ¡naía ne' a!¡ostra' portg
doras da plagioclãslos con¡ menor porcsntagêrû da nolÉcu
1¿ de anorÊlta, conflr¡nando aesím as conclusões te6rl
caa alÈamenta dífundldae na llteratura de gue o compor
tan.nto dâsees ninerai¡ ã controrado pela reagão¡ p13
gfoclãslo nal¡ eõdlco + epfdoto + plaglocrãafo nalo
cãlcico.

A transfornação actÍnollta+ hornblsnda 6
concoltualuente naÍs controvertfda e constltul uma
frlção tcxÈurar relatrvanenÈe co!¡un no8 anfibolrtoa ag
apcladoe ao Grupo 6ão Roque - Açungur. Nos crr.star;-
lonadoa, oe d¡dos anarftrcoa obtrdo¡ denonetraD gu6 88

'8u86 porçãee cenÈrais po88ue¡¡ cou¡poergão narB acttnolf
tlca, enquanto que hornblenda corresponde à v¡rledade
perifãrica. conerderando a paragâneee crãssrca dâeeea
enflbólioe calcfferoB , eû¡ que actrnorrta ee for¡ns r ,o
procesao dinamoternal, e¡¡ condiçõee co'pstfvetc ã eä
cle dos xletoa verdes e hornblenda ã rÍcie atnan¿fnl-
¡nflbolíto, poder-ae-fa ¡aeumlr que oB anffbolltos do
Jaraguã foran poaterúormente ã su¡ fornagão submetrdoe
a condíçõee dê re'peratura nais alta. EeÈa elevação
do gradfente tãrnico, ao gue tudo lndlca cauaada pela
lntruaão do nacfgo da canÈarerra, ta& aaafn na eBtrutu
ra ¡onada a 8u¡¡ fcfção relfqurar Junto a âeeee anfrbo
lfto¡' ura ve! que em drver¡as åmoatra' axf¡Èrr¡n 

"or,dtgõea f¡vorãvefa ã torar. houogeneíaação doa mrnerare.
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U¡oa segunda interPretação Para o zoneamen

to poderia 6er a sugerida por Dodge (1942). De confor
nidade co¡¡ âste autor, a fornação de hornblendas nog

anfibolitos da ãrea de Lead proce6Eou-se na sua Primei
ra fase ãe expenaa6 da augita da rocha original,
quanto que o crescimento poeËerior durante o metamor

fie¡0o teve lugar a partir do feldspato' dando cou ieeo

uma hornblenda mais aluninoea. ConquanÈo egta idãia
pudesse aer tanb6¡o aplícãve1 aoe anfib6llos do Jaraguã,

a prineíra hipõtese parece mais aceitãvel tendo-ee e¡¡¡

viata a existâncía de diversae feiçõee apontando no

senÈldo de dois cvento6 netam6rficos, o eegundo de tem

peratura maie elevada.

Em resumo, poder-se-ia dizer que os dados

reunidos são indicarivoe de que os anfibolitos do Jara
guã responderam ã elevação de temPeratura ocorrida ap6s

a fase culminante do metamorfismo dinaurotermal, provã

velmenLe causada pela intrueão granÍtica da Cantareira.
Enbora não tendo atingido condições de completo equilí
brio, ê1es o fizeram de naneira concludente, levando à

formação de feiçõee mineralógicas e texÈurais diagn6s
ticas nas duas zonas.

en

O esËudo petroquÍmico dos anfibolitos do

Jaraguã levado a efeiÈo por Gomes et a1. (L964) marcou

o capítulo final de uma sãrie de abordagens ã origen
deesas rochas, remontando ã Época de l'loraes Râgo. Cou

base enr informações quÍmicâs, elementos principais e

traço6, relativas a 20 amosEras de rochas, âsses auto
res <iiscutiram o seu quinrismo con¡parativamente aos dia
bãsios do Sistema Karroo, Ãf rica do Sul, reafirmando a

conclusão obtida por ouÈros autoree de que âsses anfi
boli¡os formaram-se a partir de antigas intrusivas bã.

7. EVOLUçÃO GERAL DOS ANFTBOLTTOS

7.1. Gênese
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sícas, u¡uito provãve1¡oenÈe diabãeíos a julgar pela pre

eença de textura blastofÍtica em algunas variedades,
intrusivas no pacoce metassedímentar, que hoje corres
ponde ã unídade estratigráeica prã-cambriana conhecída
por Grupo São Roque-Açungui.

Esses dadosr guê 6e acham reeumidos na Ta

bela XXVIII em tÊrnos de composição nãaía das Zonas A

e B, eervlram tambãm para demonscrar a sua maior iden
tÍdade guÍnica com rochae bãsicas de natureza
tica. A norma molecular CIPI.I deseaa anã1isee mãdias

mostré uua míneralogia relaclvamente slmplea, com p1g

gloclãsio, de composição variãvel Ana, u 4.70, respec
tivauente, para as Zonas A e B (4615 e 4816Í)' como

princípal congÈituinte, ocorrendo subordinadanente cl.i
no e ortopiroxênios (36r0 e 38,62), a1ãm de opacos co

mo acessórÍos. Quartzo ocorre em Pequena quAntidade
(0 r 8 e 2 r47"'), com sua presença evidenciando o carãter
super6aturado dessag rochas.

Variações quÍmicas na composição original
doe anfibolitos parecem con6ticuir um dos fatôres res
ponsãvei6 por algumas diversidaclee nineral69icae encon

tradas nas amostras das duas zonas petrográficas. Por

sua vez, o comportamento de certos elementos traços na6

hornblenclas poderia estar tamb6m condicionado a essas

variações. Tais diferenças quÍmicas primãrias
riau¡ traduzidas nos teoree mals elevados em Mg0r NarO,

Cr, V, Cu, Sc, Zr, Y e Ba dos anfibolÍtos da Zona A e

maiores em Cao, Ni e Sr dos correepondentes ã zona B.

O metamorfismo dinamotermal aÈuando sôbre
as ancigas rochae bãsicas levou ã transformação de seu

plagíoc1ãsío cã1cico em plagioclãsio mais s6dico. en!
doto e do piroxênio enr anfibõ1io, ãste de naÈureza do

minantemence acEinolítica. E¡n resposta ã ação da pres
são e temperatura, teve lugar a completa recrieÈaLíza'
ção aessas rochas, que, ao que tudo indica, foi nrais

tol.eí

eSta
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enErgica na8 amosÈras situadas na porção centro-6eten-
trional do óorpo, inprinindo-lhes xietosidade pronun

ciada, desÈruindo feições texturaiE originais, ben co

mo promovendo malor redução na granulação dos consti
tuintes minerais. Na parte eul-eudeste' a 8ua ação foi
menos efeÈiva, como testemunhado pela presença de tex
tura blast,ofítica em diversaa variedadeg. Facè a âsse

fato, oB plagioclãsíoe dâsses últimos anfibolitos Pare

cem não t,er sofriclo tão intensamente o6 efeitoe naie
dinâmicoa do proceaso neËam6rfico, resPonsãveis
sua maior inetabilidade e, conseg{lentementer conserva

ram uma co¡oposição mais pr6xiroa daquela preeenüe na ro
cl¡a bãsica original.

A julgar pela presença de actlnolita
pando o núcleo de crÍstaís zonados, acredlta-ee
condiçõea metam6rficas reinantes durante âese

tivesaem Eido ¡nais brandag gue as alcançadas Pog

¡nente, talvez condizentea mesmo com a pr6prla
dos xiatc,s verdes de Turner e Verhoogen (1960).

Ap6s a fase culrninante do evento

terual, o gradiente meta¡nórf íco sof reu elevação, utuit'o

provãvelmente em decorrência da intrusão do maciço gre

nítico da Cantareira. Êate aumenÈo de temPeraturarque
se fêz mais senÈir junto ã regÍão de contato do bat61i
to, atingindo portanto nais intensamente as amosÈra8

da Zona B, foi o fator responsãve1 por diversas trans-
forrnações mineral6gicas e Èexturais Processadas nog

arrfibolitos.

Nos feldsPatos r teve lugar o enriquecimen-
to na molãcula de anortitar gu€ r superPosto ã composi

ção originalmente mais cãlcica dos plagioclãsios da Zo

na B, permitiu separã-1os Prontamente dos seuE hourôni

mos da Zona A (Figs. I e 9). En adição ã variação quÍ
mica, ocorreu também a recristali zaçã,o dos crisÈais e

subseqllente aumenÈo da granulação. Não obs tanÈe o pri

por

o cu-
que as

evento
terior
tacte
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neiro fato, a texÈura blastofÍtica, presente em algg
¡nas amo6crag da Zona B, viu-se ainda preservada, poie,
de conformidade co¡n Wilcox e Poldervaart (1958rp.1364),
o plagíoc1ãeio recriBÈa1Ízâdo, mesmo tendo eofrido rûu-

dança de composição, pode conservar a 6ua forma origi-
na1.

oe anfib6lios adguirÍran composÍção mais
hornblândica, refLetlda quluícauente na maior riqueza
en alunÍnio e ferro em detrimento de sÍlica e nagnãsio,
ao lado de aumentarem suas dimeneõeg e tornarem-se maia
granoblãstícos e portadores de estrutura poíquilob1ãe
tica. Do ponto de vista quÍnlco, eofreram ainda varia
ções na concentração de tlcânlo¡ guê Be tornou ligeíra
uenÈe mals alta nos mineraie da Zona B.

Por Bua vez, as i1¡nenítae aumenCaram tag
bãm a granulação e, aparencenenËe, estiverarn euj eítas
a leve varlação na razão Fer/Ti, com pequena elevação
junto ãe variedadee da Zona B.

As proporgões volumãtricae dâaeea nínerais
eofreram igualurente variações, reflexoe da tentaÈiva
de adaptação da conposição ¡¡íneralõgica ãs novaa condl
çõee de metamorfieuo, caracterieadas por una dininui
6ão noa teores de anfibõ1ios e epÍdotoa e conaeqlJenÈe
¡unento do conteúdo de plagioclãeios.

Variaçõea quÍuricas significativae nos anf!
bolitos ligadas ao processo mecan6rfico acham-se. llni
tadaa aos teoreB de eÍllca e ãgua. Enquanto que å prå
ueíra mudança, cem a concentração do 6xido aumentando
nas roclras localizadae nas imedíaçõee do roaciço granf
tico, parece relacíonar-Be a fenô¡oenoB meÈassomãticoe
provocadoe pela intrueãor â Begunda ã int,erpretada co
mo o resultado da e1Ínlnação de ãgua do sistena face
ã elevação de Èemperatura do gradiente.

. Em Buperposigão aos doia eventoe netan6rfi



-82-

co8 discutidos atrãs, oa anfibolitoe viram-se cambãm

afetados localmenfe por processoB retrometanórficos rde
maior incídência junto ãs anoBtras da porção centro-se
Èentrional do corpo, face talvez a eua maior propensão
åo cizalhanento, refl.exo da estrutura xíetosa pronun
ciada. Conquanto a ação regreselva não tenha alcança
do um completo desenvolvimento, a julgar ainda
presença de hornblenda ha rocha (JA-24), o comportamen
to do plagioclãsio, aesumindo composição albftica, e a

riqueza em epÍdoto denunèlam a exietãncia de condiçõee
u¡etan6rffcas compatfveia com a fãcie de transição xig
tos verdes-anfibolltos de Turner (1968), ou epÍdoto an

fibolito de outros autores.

7.2. Temperqtura doe Eventos Metan6rficos

A ¡naior dificuldade concernente ao es tabe
lecímenËo da temperatura dos principais eventos meta
n6rficoe afet.ando oe anflbolitos reslde na ausãncia Èg

tal de bons termônetroe geotõgicoe, como repreBentadoe
por pares de fases coexistentes e conpoeição quÍmica
de eõrles de soluções a6lidae. Eete fato liu¡ita sobre
uaneira as concl.usões extrafdae, p.ois elae resultam
qua6e sempre da anã1iee conparativa com dadoe de lite
ratura, onde invaríãvel¡nente as condlções de formação
de miner¿is e rochas não são ldânticas de região para
regfão a deepeito das dívereaa,eimilaridades regietra
das.

A únlca evÍdâncía apontando para o grau de

metamorfísmo atíngido pelos artfibolítos duranÈe o prg
cesBo dlnamoÈermat consiste na presença de actinoli.ta
ocupando aa porçõee centraís de criacaie zonadoe, poie,
em vlrtude da elevação de !enperatura eofrlda posÈe

rior¡qente por easaa rochas, o 6eu plagioclãsío viu-ee
lntínanente envolvido em transformações nÍneral6gicae
co¡n o epÍdoto, ínpedindo assim a formação de qualquer.

pela



idãta alusiva ã sua composição original

Dessa forrna, torna-se imperat,ivo assumir
gue a6 condições netau6rficas iniciaie poderiam Èer si
do condizentes com a fãcíe doa xiet.os verdes, 9uê, de

conforuidade com Turner e Verhoogen (1960)' tem 8ua va

riação de temperaÈura 1i¡oltada ao intervalo 300-500oC.

Se fôr vãti¿a uma correlação com os anfibo
1ítos dos Adirondacks (Engel e Engel, Lg62a) r 9uê cons

tituem sem sombra de dúvÍda oa ¡nelhores estudados da

1Íteratura, com virlos e fidedignos terr¡ômetros geolõ
gicos, poder-se-ía Ínferfr gue a tempêratura u¡ãxina al
cançada pelaa rochaa do Jaraguã, durante o segundo eP!
só¿io netanõrflco, não foÍ superlor a 550o o. Êste va

1or marca o apareclmento de cllno e ortoPiroxâníos em

substlruição a anfib61los, asslm como o desaparecímen-
to de titanita nas primeiras rochas.

Turner e Verhoogen (1960' p. 553) fixaratn
o limite de variação de temperatura Para as rochas da

fãcie alurandina anfibolito entre 550-750o c' Como oB

anfibol.itos do Jaraguã são portadoree de associação uri

neral6gica compatfvel com esea fácle, presurne-se gue o

Linite acima fixado relarivanente às rochas de Adiron
dacks posôa ser, em realídade, um Pouco mafs alto, fal
tando contuclo elenenËos para maiores considerações.

A Julgar pela associação nineral69ica, al
bÍta-epÍdoto-hornblendar presente ern JA-24, as condi

ções de meta¡uorfiemo atingfdas pelo processo regreeei
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vo parecem inteiramente co¡DpatÍveis coJn a fãcie
Èransição xistos-verdes-anfíbo1ítos de Turner (19óS),
ou epídoto anfibolito de outros autores. Em Turner e

Verhoogen (1960), e6ta nova f.âcíe correspondia ã sub

fãcie guartzo-albita-epfdoto-almandina da fácie
xistos verdes, cujo intervalo de temperatura sítua-se
enÈre 300-500o C.

A aplÍcação junto aos anfiboliros do Jara'

de

dos
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guã dos princípioe estabelecidos por Cras¡ford (1966)
para o diagrarna plagioclãsio-epídoto, que se acham re
sur¡idos er¡ Girardi (1969), bem como a cortrel.ação da as

eociação nineral69ica acima com a estudada por aquela
autora na Nova Zelândia, perníte concluir, a exemplo de

Girardi (1969, p. 48), gue os anfibolitoe com albíta
cristalizaram-se em temperaturas e pressões ínferiores
ãs delínitadao pela isõgrada da almandina¡ 9ue ac en

cont,ra incluÍda na fãcie doe xletos verdes de Turner e

Verhoogen (1960).

As conclusões alcançadas por MacKenzÍe
(L957 ) e McDonnel e }lcKie (1960) de que albíta pura
("1o1¡ albíte") ã inetãve1 acina de 400-450o C possibi
litan assim uma melhor fixação da tenperat,ura nãxima
atingída pelo procesBo ret,rometam6rfíco.

A deterninação geocronot69ica dos anfÍboli
tos ern aprãço (amostras JA-15, JA-17, JA-31 e JA-28)
levada a efeito por Cordaní e Bittencourt (L967 ) forne
ceu trãs resu lt,adoe próxirnos a 540 n. a. e um ao redor
de 650 u.a., êste referente ã rocha JA-28. Para o tra
balho analftico foram usadoB concentrados de anfib6
lioa, hornblenda para as trâs primeiras amostras citg
das e de actinolita, ou muito posslvelmente uma mísÈu
ra de a¡nboa , para a ú1tima.

Estes autore6, contando ainda com infor¡na
ções proveníentes de outrae variedades petrogrãficas,
interpretaram o resultado de 650 ¡u.a. como correspog
denÈe ã fase príncipal do meÈamorfismo dinamotermal
responsãve1 pela foruração das rochas do Grupo Açungui,
enquanto que a idade de 540 n.a., face ao fato de duas
das amostras analieadas situarem-se naa i¡nediações da
região de conÈato da intrueão granÍtica, estaria rela-
eionada a inportanÈe evento dentro da evolução geológí

7.3. Dados Geqcronológicos



ca dêese naciço.

Posteriormente, Hasui e Hama ( no prelo)
procederam a nôvo reconhecimento geocronolõgico do

Grupo São Rogue, com êstes autores concluindo que

ãste Grupo jã era afetado pelo metamorf ieno hã

714 n.a..

Maís recentemente, Cordani e

(1971) executaram determlnaçõesRb-Sr em

tlcos íntrusívos nos metaesediuentos do

co¡r o6 resultados pernÍtíndo fixar a aua

610 s¡.a..

A anãlise dos resultadoe dfvulgados em

Cordani e Bittencourt ã luz das novas informações reu

nidas por âste autor para os anfíbolitoe do Jaraguã
parece corroborar a idãia de que a amo6Èra JA-28, mos

trando idade de cârca de 650 m.a., representa una feí
ção residual dentro do corpo, em que não exístlram
condições favorãveis ã corupleta honogeneízação da ro
cha, correspondente ã fase principal do clclo metam6r

fico llgado ao cínturão orogenãtico ao qual Pertence
o Grupo Açungui. Conquanto constltua ainda uma ¡nera

suposição, poder-se-ia assumÍr que os anfib6lios de

natureza actinolÍtica são nelhores ret,entores de argô
nio gue aa hornbLendas comunB, fornecendo dessa forma
idades maís próximas ãe do ínfcio do metamorfísmo. Es

La eugestão encontra apoio no fato de Hasui e Hama

(no prelo) terem obtido uma idade de 714 m.a., atã en

tão a mais antÍga para o inÍcio do ciclo metamórfico
afetando o Grupo São Roque-Açunguí, para um metabasí
to trazendo actinolita em sua composição. Por outro
lado, a idade de 540 ¡n.a. eeria destítuída de maior
significado, ou então marcaria um evento nais recente
ligado ã t¡ist6ria do granito da CanÈareíra como Bugg

rido por Cordani e Bittencourt (1d67), poie âsses ag

fiboliÈos viran-se submetidos ã completa recristaliza

-8 5-
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ção, respon6ãve1 pela transf ormação de actinolita e¡¡r

hornblenda. cumpre acreBcentar gue, segundo cordani e

Kawashita (1971), 540 m.a. ã a idade da fase p6s-tectô
nica princÍpal do Grupo Açungui (exemplo Granito de rtu).

Nestae condigões, acredíta-ee que a intru-
eão das rochas bãsicas formadorae dos anfr.boLiÈos te
nlra ocorrído hã mais de 714 s¡.a., rnas ainda no prã-ca¡¡
briano superior, pois Cordani e BÍttencourt (1967) si
tuao¡ a eedinentação original. do geoBsínc1Ínal denÈro
dâste intervalo de cempo.

8. SUMÃRIO E' CONCLUSõES

Os anfibolitos do Jaraguã, constituindo uu¡

corpo úníco encaixado em metaseedinento6 pel.Íticos do
Grupo São Rogue, e confinado na sua porção sudesÈe a
extensa ma88a granftica (bat6lito da cantareira), ex!
bem varíaçõee ¡níneralõgicas e texturars permítíndo o
estabelecimento de duae zona6 petrogrãffcae dlstíntaB.

A Zona A, correapondendo ã parte centro-6e
tentrional do corpo, ã constítufda por rochaa de granu
1ação fina e com estrutura xietoea pronunciada, alãn
de portadora' de naior quântídade de anfíb61ios e epÍ-
dotos. QuÌmicamente, âssee anfibolitos eão ,oais rícos
em MgOr NarO, H2Q, CÍ, V, Cu, Se, Zr, y e Ba.

As caråcterÍsticae díetintivas dos
raie dessas rochas são as que Be seguem:

Feldspatos - plagíoc1ãsios: forma granular;
dinensão variãvel entre Or05 e 0r20 mm, con 0r11 mm

como valor nãaio; ¡nenor f reqüância de gerninação; genÅ
nação sinplee (ripo Atbita); compoBição mais e6dicarcon
o nôvo campo de variação fíxado em Anr, - An'ri presen
ça ocasional de albita (amostra JA-24).

Anfib6lioa - hornblenda:

ml ne

forma fibrosa; dí



menaão submill.mãtrica; zoneamento f reqtlente, com

núcleo de cristais constÍtuído de actinollta; u¡aior
queza en Sio' Mgo, C!, Ni e Zr; razã,o sí/Al maior;
nor conteúdo de Alrv . Alvr.

0r05 nm; ocorrência ieolada;
r azão Fer/Ti menor , .com I ,13

A Zona B, refarente ã porção eul-sudesÈe
do corpo e em contaËo com a intrusão granÍticaracha-se
represent,ada por rochae de granulação rnais grossa e de

texÈura nÌtídamente granoblãetica. ALgurnas amostrag
eão portadoras de textura blastofÍtica. Esses anfibo
litos por¡suem maíor quantidade de feldspatoe e, qulmi
camente, são ¡nals ricoa en SíOr, CaO, Ni e Sr.

Ilmení tas: forma

As características distintivas dos
rais desaas rochaa eão ae gue ae Beguem:

granular; di¡rensão nãdia
menor conteúdo en Fer0r;
como valor nãdío.

Feldspatos- - plagloclásíos: t¡ã¡íto ripifor
ue, dinensão variável entre 0r08 e 0r97 mm, com 0132mn

como valor nãdio; maior f reqtlâncla de gernlnação; gemí

nação complexa (Âlbita - Carlgbad - PerÍclfnio); compo

síção urais cãlcica, com o nôvo campo de variação fixa
do en AnOU - Ao7g.

Anflb6lioe - hornblenjLa: forma granular¡di
meneão rnilimãtrica; estrutura porfiroblãetica - poiguí
lob1ãetlca comum; maior riqueza eur AlrOrr TiO2r FeO,

l,'i:'oTiutl'oTu;.t'' 
razã'o si/Al menor; maior conteú

IlrneL.itae; f orma alongada; diuensão s¡êdia
0 r 70 urro; ocorrância em agregadoe; roâior conteúdo em

Fu2O3 ; razão Fer/1i naior, con L rll coû¡o valor ruãdi.ó.

Ae feições qufrnlcaa dístintivas apontadas
acima resultam em part,e de variaçõea na composição ori
ginal dos anfibolitos, em parte dos processos uetan6r
ficoe a que foran submetidos.

-87 -

o

r1
me

ml ne



-8 8-

Os anfibolitos formaram-6e a partír do me

tamorfismo dinamotermal de antigas rochas bãsicas in
trusÍvas no pacote sedimentar, correspondendo acualmen

te ao Grupo São Rclgue-Açungui. Aparent.emente e o meta-
urorf ismo f oi de baixo grau, talvez compatível co¡u a f ã
cie dos xistos verdes, a julgar pela presença de acti
nolita ocupando as partes centrais de cristais zonados.
Em a6sim sendo, ô variação de temperaÈura, segundo da

dos de literatura, esÈaria limitada ao intervalo 300

5000 c.

Posteriormente ã fase culminante
so regional, o gradíe¡rte metam6rfico sofreu
muito provãvelnrente em decorrência da intruE
ca do nraciço da Cantareira, com as rochas da

aflorando junÈo ã região de contato do bat61
tindo nais os seus efeiLos.

Os anfibolitoe responderam a eBsa elevaçao
de gradienËe, constituindo as feições petrogrãficas as

sinaladas acíma o resul.tado dessa tentativa de adaptg

ção às nova6 condições de pressão e temperatura.

Em adição ãs variações texturais rocorreram
tran6formações mineral6gicae, levando ã formação de

maíor guantidade de feldspatos em detrimento de anfib6
lios e epÍdotos, a1ãm de mudanças químícas significat!
vas, traduzidas no maior t,eor em anortita dos plagio
c1ãsios, maior concentração em alumlnio (Alrv arvr) e

ticânio e diminuição da razáo Si/41 dae

junto ãs rochae da Zona B.

do proces
alt,eração,
ão granír i
Zona B.;

Este ciclo rneram6rfico alcançou condições
cor¡lpatÍveis com a f ãcie almandina anf ibolito, como in
dicado pela associação mineral6gica presenËe naB

ito,

chas. A presença de zoneamento nos anfib6lios e a va
riação extrema na concentração dos feldspatos cpnsti
tuem evidâncias de que o equilíbrio metamórfico não

foi contudo atingído. A correlação com oe anfibqlicos.

seg

ho rnb 1 end as

ro
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dos Adirondacks perrniEe inferir uma temperatura n,ãxima
de 550o C para âsse evento.

Os anfibolitos, mais particularmente o6 da
Zona A, viram-se submetidos a metamorfiemo retr6grado,
levando ã forruação de paragêneses condizent.ea com a fá
cie de transição xisto6 verdee-anfíbo1itos. O compor
tamento do plagioclãsio e epÍdoto poBsibilita situar a

temperatura rnãxima do processo em tôrno de 400-450o C"

Dados geocronol69icos são indicativos de
que a inErusão dos díabãsios geradores des6as rochas
processou-se hã mais de 714 n.a., idade esta correspon
dente ã fase inicial do metamorfismo regional responsá
ve1 pela formação doe metassedimentos do Grupo São Ro

gue-Açunguí. Â,o gue tudo f.az crer, a intrusão de maci

ço granÍtico da Cantareira tem Bua idade fixada ao re
dor de 610 u¡. a. .

Das quatro amostras de anfibolitos datadas
pelo rnõtodo K-Ar, uma apresentou idade de 650 n.a.,
¡nais prõxima ao início do metamorfismo dinamotermalren
quanto que as demais deram valôres da ordem de 540 m.a.n
referente talvez a um evento lfgado ã t¡ist6ria geolõgi
ca do bat6lito da Cantareira.

Oe meLhores agradeciurencos são destinadoe
ao Coneelho Nacional de Pesguisas (T.C. l1 76I - proc.
L2 883/69) peta concessão dos recursos necessãrios ã
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